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OPENING SPEECH OF PRESIDENT OF THE ORGANIZATION 

COMMITTEE 
 
 

Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL 

 

 

Sayın Vali, Sayın Rektör, Sayın Rektör Yardımcıları, Sayın Dekan, Sayın Protokol 

Üyeleri, Değerli Katılımcılar ve Değerli Konuklarımız, 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği işbirliğiyle 

düzenlenen “4. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi” dolayısıyla Ülkemize 

ve Bodrum’a hoşgeldiniz. 

Sehr geehrte Ehrengäste,  Sehr geehrte Teilnehmer und Teilnehmerinnen, 

Ich heiße Sie herzlich willkommen zum Eröffnungsprogramm des 4. Internationalen 

Kongresses Zeitgenössischer Pädagogischer Forschung, der in Zusammenarbeit der 

Mugla Sıtkı Koçman Universität und des Verbandes für Zeitgenössische Pädagogische 

Forschung (e.V. Muğla) hier in Bodrum/Muğla organisiert worden ist. Herzlich 

willkommen in der Türkei und in Bodrum bei Muğla.  

Değişimler, genellikle gençlerin geleceğe yükledikleri anlamlar ışığında olmaktadır. 

Gençlerin yönelim ve bakış açıları dünyanın geleceğini belirlemektedir. Dünyada lider 

konuma gelmek isteyen ülkeler, geleceği belirleyecek olan gençlerini muhatap almak ve 

onları önemsemek isterler. Nüfusunun yarıya yakını gençlerden oluşan Türkiye’de, 

geleceğe ilişkin belirlemelerinde bu temel görevin dışında kalamaz. Üstelik bu, katılımcı 

demokrasinin gerçekleşme başarısı için de önemlidir. Gençliği “sorun” olarak gören 

düşünceyi aşıp, gençliği bugün ve yarının toplumsal sorunlarının çözüm noktasında 

değerli görme tutumunu geliştirmekte yarar vardır. Araştırmalar ortaya koymaktadır ki, 

gençlerin karakter oluşturmasına ve özgün karakterler olarak toplumda var olabilmelerine 

en büyük katkı da bu yolla elde edilmektedir. Gençliğin bugün bir değer olduğu ve 

geleceğin belirleyeni olduğu düşüncesinden yola çıkarak, kongremizin ana temasını 

"Eğitim, Gençlik ve Gelecek" olarak belirledik.  

W. Timothy Gallway der ki: “Biz, bir gülü toprağa ektiğimizde onun küçük olduğunu 

fark ederiz ve güçlü bir vücudu, kökleri olmadığı için eleştirmeyiz. Ona yeni bir tohum 

gibi davranır, gelişmesi için su veririz ve bakımıyla ilgileniriz. İlk defa toprağın üzerine 

çıktığında, onu olgun olmamakla ya da az gelişmiş olmakla suçlamayız. Yahut filizlerini, 

henüz açılmamış oldukları için lanetlemeyiz. Biz yalnızca merak içerisinde durur ve 

bitkinin bir sonraki aşamada ne kadar ilgiye ihtiyacı olduğunu görmeye çalışırız. Bir gül, 

tohum olduğu andan öldüğü ana kadar güldür. Bu süreç içerisinde, o her zaman güle ait 

tüm potansiyeli taşır. Fakat sürecin tamamı durmaksızın değişimdir; bununla birlikte 

değişimin gerçekleştiği her durum, her an tam da olması gerektiği gibidir.”  
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Ne güzel anlatmış değil mi! Çocuk ve gençlere de böyle davranmak gerekmez mi! Oysa 

bazı toplumlarda çocukları ve gençleri hor gören, henüz yetişkinler gibi olamadıklarından 

dolayı onları aşağılayan tutumlara rastlanmaktadır. Bu hatayı işleyen bir toplumların 

gelecekte güçlü olması mümkün olabilir mi? Gençler sürekli şikayet ve aşağılama konusu 

olabilmektedirler. Bu tutumu bazen bazı öğretmenlerde de izlemekteyiz. Toplumun 

sağlıklı geleceği için alınması gereken en acil önlem, “senin aklın bu konulara ermez”, 

“bu kadarcık aklıyla”, "sen karışacak yaşta değilsin", “evde tüm kararları anne-baba 

verir” ve başka da hakaret içeren sözlerle çocuk ve gençleri değersiz kılma 

davranışlarından vazgeçmektir. Küçümseyici, hakaret içeren ve dışlayan bu ve benzeri 

sözlerle ıskaladığınız çocuğun ve gencin, aslında mükemmel bir beyne sahip olduğunu 

kabul etmek ve onu bir birey olarak ciddiye almakla işe başlamak gerekir diye 

düşünüyorum. Öte yandan Harvard Tıp Fakültesi’nden Nöropsikiyatri Uzmanı Teicher; 

sözlü saldırıların, çocukların ve gençlerin beyninde yapısal deformasyonlara yol açtığını, 

özgüveni sarsan dil kullanımlarının beynin hassas bölgelerinde küçülmeler oluşturduğunu 

ve çocuklarda epilepsiyi taklit eden anormal beyin dalgaları geliştiğini dile getirmiştir. 

Çocuklar ve gençler, aslında hiçbir zaman kötü alışkanlıklarla dünyaya gelmiyorlar. Tüm 

güzel ve kötü alışkanlıklar, özgüvensizlik duyguları, önyargılar ve düşmanlıklar çocukken 

ve büyürken aileden ve çevreden ediniliyor. Sevgiden yoksun, hakaret yüklü olumsuz 

ortamlarda büyüyen çocuklar kinci ve kavgacı olmaktadır. Utanç duygularıyla büyüyen 

ve dışlanan çocuklar, kendini işe yaramaz görme ve suçlama eğilimleri göstermektedir. 

Bu nedenlerle, ilk anda normalmiş gibi görünen, ancak çocuğa ve gence ileride toplumda 

kendi karakter ve kişiliği ile var olabilme özgüvenini kaybettiren dil ve davranışlardaki 

onları küçümseyici tüm o olumsuz unsurlar gözden geçirilmelidir. Bu şekilde yetişen 

gençlerin çoğu güçlü yönlerinden habersiz olmaktadırlar.  

Çocuk ve gençlerin karakter oluşturmasının en baş koşulu onların önemsenmesi, 

kişiliklerine gerekli değerin verilmesi, onlara güven duyulması, insan oldukları için farklı 

kişisel duruşlarına verilen değer ile ürettiklerine verilen değerin hissettirilmesi, emekle bir 

yere varmanın en onurlu yol olduğunun hissettirilmesidir.  

Ludwig von Beethoven’e göre, "sevgi ve karakterin olmadığı yerde, ne büyük insan ne 

büyük sanatçı ne de büyük mücadele insanı vardır."  

M. T. Cicero ise "sağlam karakteri olan bir insanı, görevinden alıkoyacak hiçbir güç 

yoktur."  

Namık Kemal, "Terbiye ana kucağından başlar; her söylenilen kelime, çocuğun 

şahsiyetine konan bir tuğladır." der.  

Aristoteles göre "gerçek mutluluk, mal ve mülke sahip olmak ile değil, akıl ve erdeme 

sahip olmak ile mümkündür" (Yıldırım 2018). Ona göre eğitimin temel hedefi mutluluk 

olmalıdır. Buna göre mutluluğa erişebilmek için, insanın kendi aklının etken öznesi 

olması gerekir. Okuma, bilgi, bir takım entelektüel, iradeli ve bilinçli eylemler, kararlılık, 

cesaret, ölçülülük ve vicdana dayanan adalet ile mutluluğa ulaşılır. 

Aydınlanma filozofu Kant’a göre, bir çocuğa ve gence aklını kullanmaya yönelik iyi bir 
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eğitim verilmeli, doğru ilkeleri ve erdemleri çocukların anlayıp eyleme dönüştürmesine 

yardım edilmelidir. (Kant 2007: 123, çev. Aydoğan).  

Lewis, “değerlerden yoksun bir eğitim, faydalı olmaktan ziyade, insanı daha zeki bir 

şeytan yapıyor” der. 

Alman filozofu G. Wilhelm Leibniz ise, “gençliği iyiye yönelten, insanlığı iyiye 

yöneltir”.  

Mustafa Kemal Atatürk’ün de tüm söylemlerinde gençliğe ne kadar değer değer verdiği 

görülür. O, "Okul, genç beyinlere insalığa saygıyı, millet ve ülkeye sevgiyi, bağımsızlık 

onurunu öğretir" der.  

Öyleyse eğitim sistemlerinde, “bireyin kendi benzersizliğini anlamasına yardımcı 

olacak”, “bunu nasıl geliştireceğini ve başkalarıyla nasıl paylaşacağını gösteren" 

(Buscaglia),  üreten, insan ve doğa ilişkisi konusunda farkındalık oluşturan, hoşgörü, 

empati ve insanmerkezliliği temel alan, bireyi özgürleştiren değerlerle örülmüş 

yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.   

Bilgi yüklemeye, 5 şıkdan birini seçmeye ve gençleri değerlendirmeci bir yarışa sokan 

sistemler, Noam Chomsky’e göre “çocukların kendi potansiyellerine ulaşmalarına ve 

yaratıcılıklarını keşfetmelerine” yardım etmez. Diğer taraftan sıralama, “kişileri, hayatını 

bir sıralamanın en üstlerine ulaşmaya adayan bireylere dönüştürmektedir. Değerli ve 

önemli şeyler yapmaya adayan bireylere değil... "  

Özetle, demokratik çağdaş bir eğitim sistemi, gençleri birbiriyle yarıştıran değil, bireyin 

kendi benzersizliğini anlamasına yardımcı olan; özgün bir karakter olarak toplumda var 

olabilmesine katkı veren, "ahlaklı olmayı", "çalışmayı" ve "başarıyı" önemseyen; çabayla 

ortaya konulanı değerli kılan; aklı düşünmek ve sorgulamak için eğiten; birlikte 

yaşamanın ve farklılıklara saygı göstermenin ve insanmerkezliliğin demokrasinin 

önkoşulu olduğunu hissettiren, “ölümün, tıpkı bir kalbur gibi önemsiz, kalitesiz ve 

değersiz olanı elerken, seçkin, kaliteli ve değerliyi dünyanın sonsuzluğuna bıraktığının“ 

bilincinde idealist karakterli bireyler yetiştiren özellikler taşımalıdır. 

Bu bağlamda, son olarak eğitime yapılan yatırımların, insanlığın nesnel ve bilimsel 

aydınlanmış geleceğine yapılan yatırımlar olduğunu bir kez daha tekrarlamak istiyorum.  

Ivane Javakhishili Tbilisi Devlet Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Alexander 

Kartosia, Johann Wolfgang Goethe Üniversitesi Öğretim üyesi Sayın Prof. Dr. Cornelia 

Rosebrock, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Ayhan Öztürk, 

Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Onur Bilge KULA ve Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Bilal DUMAN davetimizi kabul 

ederek davetli konuşmacı olarak kongremize teşrif etmişler ve bizleri onurlandırmışlardır. 

Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz.                                 

Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi’ne ev sahipliği yapan Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK’e maddi ve manevi 

destekleri için çok teşekkür ediyor, saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Eğitim Fakültesi 

Dekanı Sayın Prof. Dr. Bilal DUMAN, bizlere nesnel ve demokratik tavırlarla yaklaşmış 
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ve çalışmalarımız boyunca  bizi en içten şekilde desteklemiştir. Kendilerine çok teşekkür 

ediyorum. 

Kongremize her zaman destek veren SITKI KOÇMAN VAKFI’NA ve PEGEM'e ayrıca 

teşekkür ederiz.  

Kongremizde büyük emekleri olan Kongre Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı Doç. Dr. Özgür 

YILDIZ’a, düzenleme kurulu üyeleri olan tüm hocalara ve arkadaşlarıma, katkı veren tüm 

yerli ve yabancı hocalara, özellikle de Proje Uzmanı Volkan MULCAR’a, Öğr. Gör. 

Osman KÖSE’ye, Öğr. Gör. Dr. Zeynep ÖZDEM KÖSE’ye, Öğr. Gör. Tuğba 

ÇALIŞKAN’a, Araş. Gör. Şengül BALKAYA’ya ve Araş. Gör. Eşe Büşra AKIN’a çok 

teşekkür ederim. Bilimsel çalışmalarınız, tezleriniz, projeleriniz ve derslerinize ek olarak 

yaptığınız bu görevde, biliyoruz ki çok yoruldunuz, ama herşey ülkemiz için.  

Kongremizin, uluslar ve farklı kültürler arasında barışı sağlamak için, demokratik ve 

adaletli toplumlar oluşturmak için yeni pencereler açmasını ve var olan gelişmelerin 

takibi gibi konularda bilim dünyasında önemli gelişmelere destek sağlamasını temenni 

etmekteyim. 

Kongremizde yaşayacağınız unutulmaz bilimsel anılarınızın yanında, doğanın en güzelini 

bünyesinde bulunduran Bodrum’da unutulmaz kongre günleri geçirmenizi diliyorum.  

Başarılı bir kongre dileğiyle 

Ich wünsche uns allen einen erfolgreichen Kongress… 

Saygılarımı sunarım…  

 

Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL 

Kongre Başkanı 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı 

President of the Congress 

President of the Organization Committee 
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OPENING SPEECH OF PRESIDENT OF THE ORGANIZATION 

COMMITTEE 
 

 

Assoc. Prof. Dr. Özgür YILDIZ 
 

 

Sayın Dekanım, Değerli Protokol Üyeleri, Seçkin Bilim İnsanları, Değerli Konuklar ve 

Sevgili Öğrenciler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çağdaş Eğitim 

Araştırmaları Derneği işbirliğiyle düzenlenen Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları 

Kongresi’ne hoş geldiniz.  

Değerli konuklar, Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Öğretmenler! Yeni nesli, cumhuriyetin 

fedakâr öğretmen ve eğitimcileri, sizler yetiştireceksiniz. Ve yeni nesil, sizin eseriniz 

olacaktır. Eserin kıymeti, sizin maharetiniz ve fedakârlığınız derecesiyle orantılı 

bulunacaktır. Cumhuriyet; fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli 

koruyucular ister! Yeni nesli, bu özellik ve kabiliyette yetiştirmek sizin elinizdedir… Sizin 

başarınız, Cumhuriyetin başarısı olacaktır.” Şeklindeki sözü eğitimin ve eğiticilerin bu 

işteki rolünü açık bir şekilde göstermektedir. Bu sözlerden alınan ışıkla düzenlemiş 

olduğumuz kongreye gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Eğitim toplum 

hayatında son derece elzem bir konu olmakla birlikte önemle üzerinde durulması gereken 

hassasiyetimiz olmalıdır. Eğitimin geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğu 

şüphesizdir. 

Kongremizin bu yılki ana teması "Eğitim, Gençlik ve Gelecek" olarak belirlenmiştir. 

Eğitimin hemen her alanında yazılan ve sunulan bildirilerle kongremiz geniş çapta bir 

kitleye özellikle de gençlere yol gösterici olma gayesindedir. Dört gün sürecek olan 

kongremizde; 5 çağrılı konuşma, 1 açılış paneli, iki gençlik paneli, 10 farklı ülkeden 37 

yabancı bilim insanının katılımıyla 199 bildiri sunulacaktır. 

Kongrenin gerçekleşmesinde, katılımlarından dolayı değerli katılımcılara; kongremize 

verdiği desteklerinden ötürü üniversitemiz Rektörü Sn. Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK’e ve 

Eğitim Fakültesi Dekanı Sn. Prof. Dr. Bilal DUMAN’a şükranlarımızı sunuyoruz. 

Kongrenin gerçekleşmesinde büyük emeği geçen düzenleme kurulu üyelerine en içten 

teşekkürlerimi sunuyorum. Bununla birlikte, başta Muğla Sıtkı Koçman Vakfı olmak 

üzere çeşitli konularda kongremize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara da teşekkür 

ediyoruz. Saygılarımla.  

 

Assoc. Prof. Dr. Özgür YILDIZ 

 Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı  

President of the Congress 

President of the Organization Committee 
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ZUM UMGANG MIT DEN JUNGEN AUTOREN DER NACHKRIEGSZEIT 

AN DER PERIPHERIE DES SOWJETISCHEN IMPERIUMS: ANNA 

KALANDADSE IN GEORGIEN 
 

 

Alexander KARTOSIA 1 

 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
Nach Nicolaus Sombart (1923-2008) wird “heute das Problem der Adoleszenz darin [ge]sehen, aus 

den Familienbindungen, die ihrer Natur nach konservativ sind, heraus in die Gesellschaft 

einzutreten, die eine “Gesellschaft im Wandel” ist, und sich zu engagieren, also zwischen zwei Polen 

zu stehen, einem progressiven, auf Veränderung drängenden, und einem konservativen, die Familie 

reproduzierenden.” Der in der Nazi-Zeit in Berlin aufgewachsene Autor fügt hinzu, dass das, was er 

in seiner Familie fand, “unvergleichlich viel attraktiver war, als das, was die Gesellschaft zu bieten 

hatte.” (N. Sombart, Jugend in Berlin. 1933-1943. Ein Bericht. Fischer Taschenbuchverlag Frankfurt 

a. M., 6. Aufl., 2001.) Einige Text-Beispiele der georgischen Literatur wollen uns Einblick in die 

Stationen des “Wandels” der georgischen Gesellschaft und Familie im Laufe des vergangenen 

Jahrhunderts sowie die daraus ergebenden Spannungsfelder, in die die Jugendlichen 

unterschiedlicher Generationen in Georgien gerieten, gewähren. Vor dem Hintergrund der 

Vergegenwärtigung der sowjetischen und postsowjetischen Vergangenheit werden dabei die 

wichtigsten Komponenten der Reform thematisiert, der das georgische Bildungswesen seit dem 

Beginn des neuen Jahrtausends unterzogen wird. 

 

Am 25. Mai 1946 veranstaltete der georgische Schriftstellerverband eine Lesung im Haus des 

Schriftstellers in Tbilissi. Anna Kalandadse, eine 22-jährige Studentin, damals noch völlig 

unbekannt2, stellte ihre Gedichte vor. Dass die Lesung, zu der Simon Tschikowani (1902-1966), 

ein hochangesehener Dichter und Vorsitzender des Schriftstellerverbandes, persönlich eingeladen 

hatte, sorgfältig vorbereitet war, erkannte man daran, dass die gesamte Elite des 

Schriftstellerverbandes – damit sind nicht allein die Funktionäre des Verbandes, sondern 

vielmehr die für ihre hervorragenden literarischen Werke hochgeschätzten Schriftsteller gemeint 

– der Lesung fast vollzählig beiwohnte, was nicht nur bei den Veranstaltungen „unbekannter“ 

Autoren, sondern selbst Plenen und Tagungen des Schriftstellerverbandes selten der Fall war. 

Die Debütantin machte Furore. Das begeisterte Publikum jubelte im überfüllten Festsaal und 

forderte die Autorin wieder und wieder auf, neue Gedichte vorzutragen und die bereits 

vorgelesenen zu wiederholen. Der für seinen feinen literarischen Geschmack und moralische 

Integrität hochbeachtete Kritiker Geronti Kikodse (1885-1960) schrieb: „Der 25. Mai 1946 ist 

                                                 

 

 

1 Prof. Dr., Ivane Javakhishili Tbilisi State University, Georgia, Ex Deputy of Georgia, kartosia@gmail.com. 
2 Anna Kalandadse (1924-2008) gehört zu den Klassikern der neuesten georgischen Poesie. 
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das große Datum der georgischen Literatur. Von diesem Tag an beginnt die Wiederbelebung der 

georgischen Lyrik. Seit Wascha-Pschawela ist uns zum ersten Mal ein großer Poet erschienen“ 

(Kikodse 1977: 81). 

Bereits im Juni druckte die Literaturwochenzeitschrift „Literatura da chelowneba“ vierzehn 

Gedichte von Anna Kalandadse, und kurz darauf erfolgte eine Publikation in der 

Monatszeitschrift „Mnatobi“. Auf Empfehlung von Alexandre Abascheli, Konstantine 

Gamsachurdia, Akaki Gazerelia3 u. a. beschloss der Schriftstellerverband, Anna Kalandadse als 

Vollmitglied im Verband aufzunehmen und ihre Gedichte baldmöglichst in Buchform 

herauszubringen. 

Im Juli 1946 wurde Anna Kalandadse im Schriftstellerverband aufgenommen, der erste 

Gedichtband allerdings musste noch sieben Jahre, bis 1953, auf sich warten lassen.  

Am 14. August 1946 fasste das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Sowjetunion den 

Beschluss „Über die Zeitschriften ‚Swesda’ und ‚Leningrad’“, der die Freigeister der russischen 

Literatur – vor allem Anna Achmatowa und Michael Soschtschenko – aufs Schärfste kritisierte. 

Der Beschluss forderte die Literatur- und Kulturfunktionäre der gesamten Sowjetunion zur 

Wachsamkeit auf und zog somit auch für Anna Kalandadse schwere Folgen nach sich. Am 5. 

September 1946 erschien in dem wichtigsten Tageszeitung ein Artikel des Literaturkritikers 

Sergi Tschilaia, in dem folgendes zu lesen war:  

 

„Einige junge Schriftsteller ließen sich für dekadente, apolitische Motive begeistern. 

Am deutlichsten zeigte sich das in den Gedichten von Anna Kalandadse, die im vierten 

Heft der Zeitschrift „Mnatobi“ des fortlaufenden Jahres zu lesen sind. Die junge 

Autorin scheint ausreichend poetisches Talent zu besitzen, aber keine ausreichende 

Lebenserfahrung. Es fehlt ihr an Fähigkeit, die Erscheinungen richtig einzuschätzen. 

Sie lässt sich nicht von den fortschrittlichen Ideen führen, sondern bevorzugt, in der 

Gefangenschaft dekadenter Motive zu bleiben. In einem der Gedichte nennt sie sich 

Einsiedlerin der Wüste. ... Wer braucht solche Gedichte heute? Wessen Gemütslage 

drücken die aus? ... Sie sind an Formalismus, Ideenlosigkeit, apolitisches Dasein kaum 

zu übertreffen. Auch das andere Extrem – das für die dekadente Vergangenheit 

Charakteristische – ist in den Gedichten von Anna Kalandadse gut aufgehoben. Die 

Dichterin befindet sich im Bann einer eigenartigen Sorge und jammert: Von Trauer 

erfüllt trink ich Wein und berausche mich. Dies ist keine zufällige Zeile. Man kann 

sagen, dass wir in den Gedichten von Anna Kalandadse mit der Apologie der 

Trunkenheit und der Trinkerei zu tun haben. ‚Ein Glas Wein’, ‚Die Weinamphore mit 

abgenommenem Hut’, ‚Soll der Wein mich ertränken’, ‚Der Wein in den Krügen’ – das 

ist der Wortschatz dieser Frau. Diese unserer Literatur völlig fremden Motive – die 

                                                 

 

 

3 Alexandre Abascheli (1884-1954) – georgischer Dichter; Konstantine Gamsachurdia (1893-1975) – georgischer 

Romancier, Klassiker der georgischen Literatur; Akaki Gazerelia (1910-1986) – georgischer Literaturforscher und 

Prosaautor. 
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Apologie des Suffs und der Mystizismus – in der Dichtung der Anfängerin ist das 

Ergebnis einer zu schwach geführten Erziehungsarbeit, die der Schriftstellerverband 

und die Redaktion von „Mnatobi“ unter den jungen Schriftstellern zu leisten hatten.“ 

(Tschilaia 1946) 

 

Das angeführte lange Zitat veranschaulicht, wie die „Wächter der literarischen Ordnung“ an der 

Peripherie des sowjetischen Imperiums (in diesem Fall: Georgien) die zentralen (Moskauer) 

„Oberpriester“ nicht nur inhaltlich, sondern auch wortwahlmäßig nachzuahmen versuchten4, zum 

Anderen bringt es die Thematik zum Vorschein, die, von der politischen Macht nicht geduldet, 

trotzdem – oder gerade deswegen – zum bedeutendsten Bestandteil der Literatur Georgiens 

gehörte. 

Die in der offiziellen Presse veröffentlichte vernichtende Kritik verfehlte ihre Wirkung nicht: In 

den Jahren 1947-1948 schrieb Anna Kalandadse, ihrer eigenen Schilderung zufolge, kein 

einziges Gedicht (Kalandadse 1995: 108). Das lange Schweigen der Dichterin konnte jedoch 

nichts an der Tatsache ändern, dass sie zu den meistgelesenen Dichtern Georgiens gehörte, was 

wie ein Paradox aussieht (Wie kann ein Autor der meistgelesene sein, ohne etwas zu 

publizieren?) 

„Sehr bald sang das ganze Tbilissi ein Lied, dessen Melodie wie von selbst im Kreis meiner 

Altersgenossen entstanden war: ‚Der Wind singt dir ein Wiegenlied’ [=die erste Zeile eines 

Gedichtes von Anna Kalandadse – A. K.]. ... Nach all den Jahren, erfüllt mit Brutalität, Zorn und 

Hass, war Anna Kalandadses Poesie die erste gemeinsame Liebe unserer Generation“, schrieb 

Guram Assatiani (1928-1987), einer der bedeutendsten unter den unvoreingenommenen 

Literaturkritikern der post-stalinistischen Zeit (Assatiani 1995: 76). 

Es ging so weit, dass die unveröffentlichten Gedichte Anna Kalandadses nicht nur von 

begeisterten Poesieliebhabern und nicht nur in literarischen Salons und menschenreichen Partys – 

also in den privaten Räumen – vorgetragen, sondern von den professionellen Schauspielern in 

den Staatstheaters und selbst im Festsaal des Schriftstellerverbandes deklamiert wurden. So 

wurde im November 1946 sogar der berühmte Schauspieler Sergo Sakariadse (1909-1971) 

anlässlich der von ihm veranstalteten Poesie-Abende angegriffen:  

 

„Ausgerechnet im Festsaal des Schriftstellerhauses, dort, wo vor kurzem noch die Tendenz 

zur Ideenlosigkeit und dem apolitischen Dasein in der Poesie aufs schärfste vor der dritten 

Vollversammlung der Schriftsteller kritisiert wurde, liest der Schauspieler ideenlose 

Gedichte vor, die von einer pessimistischen Stimmung durchdrungen sind. Ein solches ist 

zum Beispiel ‘Das Gebet der Schlange’ [von Anna Kalandadse _ A. K.], auf dessen 

                                                 

 

 

4 Vgl. die Aussage A. A. Shdanows, Anna Achmatowa, die große Dichterin Russlands, sei „halb Nonne, halb Dirne, 

oder richtiger Dirne und Nonne, bei der sich die Unzucht und das Gebet verflechten“ (Shdanow 1951: 21).  
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Veröffentlichung selbst die Autorin keinen Wert gelegt hat. Wozu also die öffentliche 

Lesung und Verbreitung des Gedichtes?“5 

 

Dort, wo die Macht eingreifen konnte, tat sie dies auch, wie das angeführte Zitat es deutlich 

macht. Gegen die Verbreitung der handschriftlich abgeschriebenen Gedichte war sie jedoch 

machtlos. Währenddessen brachten Privatpersonen – Angehörige unterschiedlichster 

Bevölkerungsschichten und unterschiedlichster Altersgruppen – von Woche zu Woche immer 

mehr unveröffentlichte Anna Kalandadse-Gedichte aus den Jahren 1945-46 in den Umlauf.6 All 

das spricht dafür, dass bereits nach dem Krieg – Jahre vor dem Tod Stalins – Versuche in 

Georgien zu beobachten waren, Freiräume zur Verbreitung der verbotenen Literatur zu schaffen. 

Die Lesung von Anna Kalandadse wurde, wie bereits erwähnt, von der Leitung des 

Schriftstellerverbandes initiiert. Zwar gab es zu diesem Zeitpunkt noch keinen Beschluss des ZK 

der KPdSU, aber die Führung des Schriftstellerverbandes schien zu ahnen, – wenn nicht gar 

überzeugt davon zu sein, – dass die Lesung ein Risiko in sich barg. Die Worte von A. Abascheli, 

die er unmittelbar im Anschluss an der Lesung gesagt haben soll, dürften als Beweis dafür 

dienen: „Wohl haben wir sowas [wie die Poesie Anna Kalandadses – A. K.] nie zuvor so 

gebraucht, wie heute. In welcher Zeit und unter welchen Umständen sagt sie das, was sie sagt! 

Das ist es, worauf es ankommt.“7 

Die Förderung – man möchte fast sagen Deckung – Anna Kalandadses durch die einflussreichen 

Mitglieder des Schriftstellerverbandes setzte sich auch nach August 1946 fort. Das Urteil 

hochrangiger georgischer Parteifunktionäre fiel nicht so vernichtend aus, wie es vor dem 

Hintergrund der sich im Zentrum (Moskau und Leningrad) abspielenden „Verdammung“ bester 

russischer Schriftsteller und Künstler zu erwarten wäre. Hier ein Auszug aus der Rede des für die 

Kultur und Propaganda zuständigen Sekretärs der KP Georgiens, Petre Scharia (1902-1983), vor 

der dritten Vollversammlung georgischer Schriftsteller im September 1946: 

 

„Hier hat einer der Redner, Genosse Gazerelia, sehr ausführlich über die positiven 

subjektiv-moralischen Eigenschaften der am Anfang ihrer schöpferischen Tätigkeit 

stehenden Dichterin gesprochen. Wenn wir die Sensation, die um diese junge Frau herum 

geschaffen wurde, objektiv betrachten, dann ist sie völlig unberechtigt. Genauso 

unberechtigt finde ich auch, dass so viel über sie vor dieser Vollversammlung gesprochen 

wurde. ... Diejenigen, die statt sorgenvoller Kritik und freundschaftlicher Ratschläge 

schwindelerregende Lobeslieder für die Anfängerin bereithielten, haben der jungen 

Dichterin, die zweifelsohne eine Zukunft hat, einen Bärendienst erwiesen. Man sagt, und 

                                                 

 

 

5 Zit. nach Soidse 2005: 43.   
6 Im Archiv der Dichterin findet sich z. B. ein Heft ihrer Gedichte, das 1946-47 von einem damals 11-jährigen 

Verehrer ihrer Poesie zusammengestellt wurde und hauptsächlich die damals noch unveröffentlichten Gedichte der 

Autorin enthält.  
7 Zit. nach Soidse 2005: 27.  
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dies ist erfreulich, die junge Autorin selbst sei bescheiden und selbstkritisch. Dies wird 

sie vor der Hochmütigkeit schützen und ihr den Weg zur echten Poesie durchzuhacken 

ermöglichen.“8 

 

1949 brachte der Verlag „Sarja Wostoka“, der für russischsprachige Bücher in Georgien 

zuständig war, eine Festgabe zum 70. Geburtstag von Stalin heraus (Welikomu Stalinu 1949). 

Der Band präsentierte russische Übersetzungen der Gedichte georgischer Autoren über Stalin. Im 

Buch wurde die Übersetzung eines Gedichtes von Anna Kalandadse mitveröffentlicht. Diese 

Tatsache war von Bedeutung für das Schicksal der jungen Dichterin, da die Zulassung zum 

genannten Sammelband eine offizielle Anerkennung bedeutete.  

Auch wenn von Anna Kalandadse kein einziges gedrucktes Buch vorlag und sie also zu den 

„Unbekannten“ zählte, hatten die Herausgeber es trotzdem für möglich gehalten, sie neben den 

bekannten Namen in den Band mitaufzunehmen. Aus diesem Blickwinkel betrachtet erscheinen 

die Herausgeber des Buches als Kulturpolitiker, die der Realität – dem faktischen Stellenwert 

Anna Kalandadses für die georgische Literatur – Rechnung getragen haben. 

Mit der Aufnahme eines Gedichtes von Anna Kalandadse strebten die Herausgeber aber auch – 

wenn nicht gar vor allem – eine Steigerung ihres Stellenwertes in den Augen der „Mächtigen 

dieser Welt“ an. Die junge Autorin zu ignorieren – und zwar unter dem Vorwand, sie habe noch 

kein Buch publiziert – läge auf der Hand und wäre am ehesten zu erwarten. Dass die Herausgeber 

genau das Gegenteil taten, lässt vermuten, dass sie gehofft haben, wenigstens durch die 

Veröffentlichung eines Stalin-Gedichtes eine Art Sicherheit für die Dichterin zu schaffen sowie 

die Erlaubnis zur Veröffentlichung ihres Buches zu erwirken. Die Zusammensetzung der 

Herausgebergruppe bestätigt diese Annahme: Zwei der vier Herausgeber, Simon Tschikowani 

und Alexandre Abascheli, gehörten zu den bereits „geouteteten“ Förderern der Dichterin. 
Angesichts dieses Sachverhaltes lässt sich feststellen, dass die literaturpolitische Situation der 

Nachkriegszeit in Georgien (Peripherie) sich maßgeblich von der in Russland – Moskau und 

Leningrad (Zentrum) – unterschiedet: Hinter einer machtkonformen Fassade verbirgt sich die 

Intention der Kulturpolitiker, die nonkonforme Literatur zu unterstützen. 

Diese Art „Deckung“ der nationalen Literatur durch hochrangige Funktionäre im kommunistisch 

regierten Georgien ist im gewissen Sinne die Fortsetzung jener Politik, die in den 30-er Jahren als 

„nazionaljnyj uklon“ (Nationalabweichung) der KP Georgiens bezeichnet und vom Zentrum 

(Moskau) aus – allen voran von den ethnischen Georgiern Josef Stalin (1879-1953) und Sergo 

Ordschonikidse (1886-1937) – strikt bekämpft wurde.9  

 

 

                                                 

 

 

8 Zit. nach Soidse 2005: 40-41. 
9 Vgl. dazu neuerdings Kartosia 2018. 
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FÖRDERUNG DER LESEFLÜSSIGKEIT BEI LESESCHWACHEN 

ZWÖLFJÄHRIGEN 
 
 

Cornelia ROSEBROCK10, Carola RIECKMANN, Daniel NIX, Andreas GOLD  

 
 

ABSTRACT 
Promoting Reading Fluency of Poor Readers in the Sixth Grade: an Intervention Study The project 

“Promoting Reading Fluency”, was cooperatively conducted by “Literaturdidaktik” and educational 

psychology of the Goethe University Frankfurt Main, aimed to increase fluent and automated 

reading in school students with little reading experience. Reading fluency is to be understood as the 

ability to read accurately, automatically and at a high speed, as well as to  make sense of the given 

text both silently and aloud. A variety of US-studies have shown that many of the poor readers 

characterized by PISA as an “at risk group” also demonstrate obvious deficits in so-called low level 

comprehension processes and have as of yet not developed fluent reading skills. Pronounced reading 

fluency is to be viewed as an independent stage of reading competence, which is acquired subsequent 

to the alphabetical phase of written language acquirement but prior to the ability to efficiently 

handle longer texts in models of reading development. Improving reading fluency is considered to be 

a prerequisite when it comes to generally increasing students’ reading competence. In this context, 

the project looked to test two different – and in the German-speaking realm predominantly novel – 

supportive measures in sixth grade school classes. The first measure involved students engaging in 

paired reading training, whereby texts are read in unison in a low voice. The second measure aimed 

to improve reading fluency by means of a quantitative increase in sustained silent reading. In the 

case of paired reading aloud, the development of a more emphatic in addition to a more fluent 

reading ability was expected to occur. The sustained silent reading measure was also expected to 

promote reading interest. The supportive measures were carried out for a period of twenty minutes 

three times a week over the course of half a school year in standard lessons led by teachers of 

German. While the sustained silent reading did not show any significant successes, the “paired 

repeated reading” have brought about a significant improvement in fluidity and text comprehension. 

As a result of this project, reading fluency trainings have become popular in German schools (2nd-8th 

grade). 

Keywords: Poor readers, sixth grade school classes, reading. 

 

Besonders beunruhigend unter den Ergebnissen der PISA-Studien sollte für die Deutschdidaktik 

der hohe Anteil schwacher Leser(innen) in der Sekundarstufe sein. Mehr als ein Fünftel der 15-

Jährigen bleibt bekanntlich beim verstehenden Lesen unterhalb des als Mindeststandard 

definierten Leistungsniveaus. Für rund die Hälfte dieses leseschwachen Fünftels, also etwa zehn 

Prozent eines Jahrgangs, wurde in PISA sogar der verdinglichende Begriff der „Risikogruppe“ 

geprägt: Ihre literalen Fähigkeiten sind so schlecht, dass deshalb Schwierigkeiten bei der 

mündigen Lebensführung zu erwarten sind.  

                                                 

 

 

10 Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main, Germany, C.Rosebrock@em.uni-frankfurt.de. 
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Angesichts dieser Situation muss die primäre Frage der Didaktik auf Handlungsmöglichkeiten im 

Unterricht zielen: Wie lassen sich diese Schüler(innen) erfolgreich fördern? Die Empfehlungen, 

insbesondere von Seiten der empirischen Unterrichtsforschung, gehen seit der öffentlichen PISA-

Diskussion fast durchweg in eine Richtung: Leseschwache Schüler(innen) benötigen eine 

gezielte Vermittlung von Lesestrategien im Unterricht. Denn lesestrategisches Wissen hat, so die 

Argumentation im Sinne der PISA-Ergebnisse, im Gegensatz zu der bisherigen, auf 

Leseanmimation basierenden schulischen Förderpraxis, einen nachweisbaren Einfluss auf die 

Lesekompetenz (vgl. Artelt, Demmrich & Baumert 2001, Gold 2007, McElvany & Schneider 

2009).  

 

1.Leseflüssigkeit als Zieldimension der Frankfurter Hauptschulstudie 

Das Frankfurter Projekt „Leseflüssigkeit“ ist von einer anderen Basishypothese ausgegangen: 

dass es den leseschwachen Zwölfjährigen vordringlich an basalen Lesefertigkeiten mangelt. Die 

beobachtbare Langsamkeit ihrer Leseprozesse ist ein Hinweis auf die Tragfähigkeit dieser 

Überlegung (der Einfluss der Dekodiergeschwindigkeit auf die Lesekompetenz ist bekannt, vgl. 

Artelt, Demmrich & Baumert 2001, Landerl & Wimmer 2008). Aber schlechte Leser(innen) in 

der Sekundarstufe haben in vielen Fällen noch weitere Komponenten der grundlegenden 

Lesefertigkeiten nicht ausreichend ausgebildet: Auf der Wortebene dekodieren sie oft ungenau 

und nicht automatisiert; auf der Satzebene können sie nur zögerlich und mit mangelhaftem 

Ausdruck vorlesen (vgl. Rosebrock & Nix 2006). Wahrnehmbar wird das Phänomen 

mangelhafter basaler Lesefertigkeiten auch, wenn beim Vorlesen syntaktische und semantisch 

zusammengehörige Satzteile nicht oder nur unpassend zusammengruppiert werden, eine adäquate 

(prosodische) Segmentierung also nicht vollzogen wird. Damit wird der Aufbau von Kohärenzen 

– auch schon auf der lokalen Textebene – nicht geleistet (vgl. LaBerge & Samuels 1974, Kuhn & 

Stahl 2003). Mangelnde Automatisierung der Wort- und Satzidentifikation führt, so die These, 

insgesamt dazu, dass die eigentlichen Textverstehensleistungen auf den hierarchiehöheren 

Prozessebenen nicht bzw. nur mit erheblichem motivationalen und mentalen 

Kompensationsaufwand erbracht werden können (vgl. Fuchs, Hosp & Jenkins 2001, Pikulski & 

Chard 2005). 

Der in der angloamerikanischen Literalitätsdebatte wichtige Begriff der „Leseflüssigkeit“ 

(Fluency) umfasst die genannten basalen Teilfähigkeiten. Damit wird das schnelle, 

automatisierte, fehlerfreie und sequenzgerecht intonierte (Vor)Lesen bezeichnet (vgl. NICHD 

2000, vgl. für einen Forschungsüberblick über die Förderung von Leseflüssigkeit: Rosebrock & 

Nix 2006). Leseflüssigkeit gilt als eine der wesentlichen Voraussetzungen für komplexere 

Verstehensleistungen beim Lesen, so für die Fähigkeit, Absätze zu einem stimmigen Ganzen zu 

verbinden oder das globale Thema eines Textes zu erkennen und die einzelnen generierten 

Bedeutungen in diese mentale Konstruktion einzufügen. Flüssiges Lesen ist daher auch eine 

wichtige Beobachtungsdimension bei der Diagnose von Lesekompetenz im Unterricht. Wer 

angemessen schnell, annähernd fehlerfrei und mit adäquater Intonation vorlesen kann, hat in 

ausreichendem Maß Lesefertigkeiten erworben, um die Aufmerksamkeit während der Lektüre 
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auf die Textinhalte richten zu können. Fehlende Leseflüssigkeit erzwingt dagegen eine mentale 

Fokussierung auf das Dekodieren und be- oder verhindert dadurch die zeitgleiche inhaltliche 

Weiterverarbeitung des Gelesenen. Dass das theoretische Konstrukt „Leseflüssigkeit“ mit den 

vier genannten Komponenten (Dekodiergenauigkeit, Automatisierung, Lesegeschwindigkeit und 

prosodische Sequenzierung) auch für das Deutsche mit seiner vergleichsweise konsistenten 

Orthographie empirisch valide ist, konnte Gold (2009) nachweisen. 

Als mögliche Ursachen für die Probleme der leseschwachen Zwölfjährigen haben wir also 

Defizite bei den hierarchieniedrigen, kognitiven Prozessleistungen angenommen. In diesen 

Sektor fallen, gängigen kognitionspsychologischen Lesekompetenzmodellen zufolge, basale 

Lesefertigkeiten wie die Worterkennung, der Aufbau lokaler propositionaler Repräsentationen 

und das Herstellen lokaler Stimmigkeit zwischen Satzteilen und Sätzen (vgl. Richter & 

Christmann 2002). Allerdings wird die Lesekompetenz nicht nur von den sogenannten 

prozessnahen Determinanten bestimmt. Die allgemeine Intelligenz und der Wortschatz sind 

weitere Einflussgrößen, die einen Zusammenhang zur Lesekompetenz aufweisen (vgl. Artelt et 

al. 2001, Gold 2009). Zudem spielen distale, prozessferne Variablen wie die soziale Schicht bzw. 

eine von der Landessprache abweichende Familiensprache und das individuelle Leseinteresse 

eine Rolle. Das umfangslogisch deutlich breiter gefasste Kompetenzmodell des Lesens aus 

kulturwissenschaftlicher Perspektive (vgl. zuerst Groeben & Hurrelmann 2004) bzw. das aus 

einer im engeren Sinne didaktischen Perspektive formulierte Modell von Rosebrock und Nix 

(2008, Rosebrock 2009) betonen entsprechend die persönliche Bedeutung des Lesens und seine 

soziale Einbindung beim Hineinwachsen in literale Zusammenhänge sozialer, gesellschaftlicher 

und historischer Art. Damit sind weitere Hinweise auf die Ursachen von zu schwach 

ausgebildeter Leseflüssigkeit bei den schlechten Leser(inne)n der Sekundarstufe gegeben: 

Motivationale und volitionale Defizite im Verlaufe des Heranwachsens und der Schulkarriere 

sind an der Ausbildung unzureichender Lesekompetenzen beteiligt. 

Aus dieser umfassenderen Perspektive auf Lesekompetenz sind bei der Gruppe leseschwacher 

Zwölfjähriger neben mangelnder Leseflüssigkeit also auch ungünstige motivationale 

Bedingungen anzunehmen, wobei hier eines das andere (mit)bedingt: Mangelnde Leseflüssigkeit 

hat in lerngeschichtlicher Perspektive negative Auswirkungen auf die subjektbezogenen und die 

sozialen Komponenten von Lesekompetenz. Der persönliche Zugang zur Lesekultur und die 

Entwicklung befriedigender Lesepraktiken sind bei der Gruppe der leseschwachen Zwölfjährigen 

lebensgeschichtlich vergleichsweise wenig ausgeprägt. Aber Kompetenzerleben und Motivation 

bedingen sich gegenseitig, Misserfolge demotivieren (vgl. McElvany, Kortenbruck & Becker 

2008, Möller & Schiefele 2004). Dieser Zusammenhang zwischen Lesemotivation und 

Lesekompetenz hat sich immer wieder empirisch zeigen lassen und ist auch unmittelbar 

plausibel. Wegen ihrer im Altersvergleich schlechten Leseleistungen konnten und können 

schwache Leser(innen) kaum stabile Lesemotivation aufbringen, denn den erheblichen Mühen, 

die mit dem Entziffern der Schrift verbunden sind, stehen kaum entsprechende Gratifikationen 

gegenüber. Die Probleme verschärfen sich bei anhaltend stockendem Lesefluss im Verlauf der 

Lesesozialisation. Die Heranwachsenden lesen nicht oder kaum, weil ihnen die lesetechnischen 
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Voraussetzung und die Motivation dazu fehlen, und sie verbessern ihre basalen 

Leseprozessleistungen nicht oder nur wenig, weil sie sich nicht im Lesen üben. Die schulisch und 

außerschulisch geforderten Texte werden zugleich auch für die schwachen Leser(innen) rasch 

anspruchsvoller, die Kluft zwischen den faktischen Lesefähigkeiten und den schulischen 

Ansprüchen an die Lesekompetenz vertieft sich. Vergleicht man die Gruppe schwacher 

Leser(innen) in der IGLU- und in der PISA-Studie miteinander, wie es beispielsweise Demmer 

(2008) tut, wird diese Argumentation zusätzlich plausibel: Über die Zeit hinweg verfestigen sich 

negative Leseselbstkonzepte und eine ungünstige Lesemotivation bei den Schülerinnen und 

Schülern, so dass sie im regulären Literatur- und Leseunterricht der Schule kaum mehr 

durchbrochen und förderlich gewendet werden können. Entsprechend zeigen 

Hauptschüler(innen) am Ende der Sekundarstufe in der Regel eine niedrige Lesemotivation und 

ein defizitäres Leseselbstkonzept (vgl. Pieper et al. 2004). 

 

2.Die Förderung von Leseflüssigkeit 

Wie also lässt sich dieser Kreislauf ungünstiger Motivation und mangelnder Kompetenz 

durchbrechen und Leseflüssigkeit wirksam fördern? Zwei wichtige Impulse liefert die 

angloamerikanische Forschung. Zum einen ist das Vorlesen durch den schwachen Leser selbst 

eine erfolgreiche Übung, weil es die Aufmerksamkeit des Lesenden auf die Korrektheit des 

Dechiffrierens und auf kleinräumige Bedeutungsanforderungen fokussiert, beispielsweise darauf, 

die Verbindung zwischen zwei Sätzen richtig zu intonieren, was voraussetzt, dass sie mental 

tatsächlich konstruiert werden. Im angloamerikanischen Sprachraum haben sich dafür 

engschrittig angeleitete Leseverfahren bewährt, bei denen die Kinder Texte kontrolliert laut 

vorlesen und dadurch die Worterkennung, die Lesegeschwindigkeit und die Sequenzierung von 

Sätzen trainieren (vgl. im Überblick: Nix in Druck). Durch diese Übungen wird die 

Leseflüssigkeit auf der unmittelbaren Prozessebene direkt gefördert. Mittelbar kann sich aber 

auch das Textverständnis im Zuge der Lautlese-Verfahren verbessern, weil kognitive Ressourcen 

durch das flüssigere Lesen freigesetzt werden. Auch ist zu erwarten, dass sich das lesebezogene 

Selbstkonzept und die Lesemotivation verbessern, da die schwachen Leser einen Fortschritt ihrer 

Lesefertigkeiten im Vollzug der Fördermaßnahme bewusst und unmittelbar miterleben können 

(vgl. zusammenfassend: NICHD 2000).  

Zum anderen gibt es Hinweise, dass auch die vermehrte Lesehäufigkeit auf die Leseleistung 

wirkt, und zwar in erster Linie indirekt, indem die Steigerung der Lektüremenge positive 

Auswirkungen auf die Lesemotivation hat, auf die Vertrautheit im Umgang mit Texten, auf das 

Sprach- und Weltwissen und damit insgesamt auf das lesebezogene Selbstkonzept. Hier stehen 

die mittelbaren Wirkungen auf das Leseverstehen durch den Erwerb und die Anwendung von 

Lesepraktiken im Vordergrund, da der Text nur einmal und unkontrolliert gelesen wird. Der 

generelle und starke Zusammenhang zwischen der Lesehäufigkeit in Kindheit und Jugend und 

guten Lesefähigkeiten im Erwachsenenalter ist evident und statistisch klar belegt (vgl. Allington 

1977, Allington 2009), ohne dass hier allerdings die Kausalitätsrichtung geklärt wäre. Schon die 

Längsschnittuntersuchung von Guthrie et al. (1999) konnte den offensichtlichen Zusammenhang 
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von Lesemenge und Lesekompetenz nachweisen: Die vermehrte Lesehäufigkeit geht, so die 

Studie, mit der Ausbildung einer Identität als Leser und mit der Automatisierung und 

Habitualisierung unterschiedlicher Teilprozesse des Lesens einher. 

Für diese zweite Förderperspektive werden Übungssituationen eingerichtet, bei denen das 

Lesepensum der Schüler quantitativ erhöht wird, ohne dass auf die Qualität der Leseprozesse 

Einfluss genommen wird. Durch die möglichst eigenständige, interessenorientierte Lektüre 

ganzer Bücher und durch die individuelle persönliche Gratifikation der Teilhabe an den Inhalten 

wird eine positive Wirkung auf die Lesemotivation bzw. das lesebezogene Selbstkonzept 

postuliert. Die Verbesserung der Leseflüssigkeit und darüber hinaus auch des Leseverstehens 

dürfen als Übungseffekt, der mit extensivem Lesen einhergeht, ebenfalls erwartet werden.  

Ausgehend von diesen beiden Grundannahmen – förderlich für leseschwache Schüler(innen) der 

frühen Sekundarstufe sind einerseits das Lautlesen, andererseits das Viellesen – wurde im 

Frankfurter Hauptschulprojekt untersucht, mit welchen Unterrichtsinterventionen der 

„Teufelskreis des Nicht-Lesens“ (Groeben & Schroeder 2004) bei leseschwachen Elf- bis 

Vierzehnjährigen im Unterricht unterbrochen bzw. wie die Leseflüssigkeit, die Lesemotivation 

und das lesebezogene Selbstkonzept durch unterrichtliches Handeln verbessert werden können. 

Zwei unterschiedliche Förderverfahren wurden dazu konzipiert:  

• Bei der Methode der „Stillen Lesezeiten“ („Sustained Silent Reading“; vgl. Pilgreen 2000) 

wurden den Klassen Lesekisten mit einer Auswahl motivierender Kinder- und Jugendliteratur 

zur Verfügung gestellt. Aus diesem Angebot wählten sich die Kinder nach ihren Interessen 

Bücher aus und lasen in den Förderzeiten still darin. 

• Bei der Methode der „Lautlese-Tandems“ wurden die Prinzipien des „Assisted Reading“ 

(vgl. Topping 2006) mit Elementen des „Repeated Reading“ (Samuels 1979) zu einer neuen 

Leseroutine kombiniert: Ein etwas besser lesender Schüler las als Lesemodell zusammen mit 

einem Mitschüler gegebene Texte wiederholt synchron (halb)laut vor. Der schwächere Leser 

sollte sich am Lesefluss des Tutors orientieren und Lesefehler verbessern.  

Durch die Förderung der leseprozessnahen, hierarchieniedrigen Teilleistungen sollten sich auch 

die prozessfernen Faktoren der Lesemotivation bzw. des lesebezogenen Selbstkonzepts 

verbessern, d.h. die Interventionen sollten sich positiv auf diese motivationalen Komponenten 

von Lesekompetenz auswirken (vgl. Möller & Schiefele 2004). Durch eine Wirksamkeitsprüfung 

der beiden Vorgehensweisen zur Förderung der Leseflüssigkeit sollten im Einzelnen folgende 

Forschungsfragen geklärt werden:  

1. Sind die „Stillen Lesezeiten“ wirksam im Hinblick auf eine Verbesserung der Leseflüssigkeit und/oder für das 

Textverstehen? 

2. Sind die „Lautlese-Tandems“ wirksam im Hinblick auf eine Verbesserung der Leseflüssigkeit und/oder für das 

Textverstehen? 

3. Gibt es positive Auswirkungen auf das Selbstkonzept als Leser(in) und auf die Lesemotivation? 

4. Sind die Wirkungen der Interventionen jeweils nachhaltig?  
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3.Methode 

3.1.Stichprobe 

An der Studie nahmen 527 Schülerinnen und Schüler aus 31 sechsten Hauptschulklassen im 

Rhein-Main-Gebiet teil: 296 Jungen und 232 Mädchen, bei einem Kind fehlt die Angabe zur 

Geschlechtszugehörigkeit. Das Durchschnittsalter der Schüler(innen) liegt bei zwölf Jahren und 

sechs Monaten und lässt damit auf viele vorangegangene Klassenwiederholungen bzw. auf 

verspätete Einschulungen schließen. Die Mehrheit der Kinder (63 Prozent) stammt aus Familien, 

in denen laut Selbstauskunft ausschließlich oder zusätzlich eine andere Sprache als Deutsch 

gesprochen wird. Ebenfalls auf der Grundlage von Auskünften der Kinder zu den Berufen ihrer 

Eltern ist in Anlehnung an den ISEI-Index eine Kategorisierung des beruflichen Status der Eltern 

vorgenommen worden. Für die Hälfte der Eltern (49 Prozent) gilt, dass sie entweder ohne 

Beschäftigung sind oder einer ungelernten Berufstätigkeit nachgehen. Bei 53 Kindern liegen 

keine Angaben zum beruflichen Status der Eltern vor. 

Die Kinder wurden klassenweise auf die beiden Treatmentgruppen „Stille Lesezeiten“ und 

„Lautlese-Tandems“ und auf die Kontrollbedingung verteilt. Die Zuweisung erfolgte auf der 

Grundlage der Bereitschaft und des Interesses der Lehrpersonen, die jeweiligen Förderverfahren 

in ihren Klassen zu einzusetzen. Dass bei der Entscheidung für eine der beiden Methoden 

pädagogische Überzeugungen und Vorlieben sowie die Einschätzung der Praktikabilität der 

Methode in der eigenen Schulklasse – also Prozesse der Selbstselektion – eine Rolle spielen 

mögen, musste hingenommen werden. Eine quasi-experimentelle randomisierte Zuweisung von 

Klassen zu Treatments ließ sich im Rahmen der Studie nicht durchführen. Den Lehrerinnen und 

Lehrern der Kontrollklassen wurde angeboten, im darauf folgenden Schuljahr die 

Fördermaterialien zu erhalten.  

Die Treatmentgruppe „Stille Lesezeiten“ umfasste N=230 Kinder (129 Jungen und 101 

Mädchen) aus 14 Klassen, die Treatmentgruppe „Lautlese-Tandems“ N=152 Kinder (85 Jungen 

und 67 Mädchen) aus neun Klassen und 145 Kinder (81 Jungen und 64 Mädchen) aus acht 

Klassen gehören der Kontrollgruppe an, die keine besondere Intervention erhielt. Die Kinder aus 

den beiden Treatmentgruppen und aus der Kontrollgruppe unterschieden sich zu Beginn der 

Untersuchung nicht bedeutsam hinsichtlich ihrer Leseflüssigkeit und des Textverstehens. 

Allerdings wiesen die Kinder der Treatmentgruppe „Lautlese-Tandems“ in ihrem lesebezogenen 

Selbstkonzept vor Beginn der Fördermaßnahmen (signifikant) ungünstigere Werte auf als die 

Kinder in den beiden anderen Gruppen, die sich nicht voneinander unterscheiden. Auch im 

Hinblick auf die selbstberichtete Lesemotivation haben die Kinder der „Lautlese-Tandems“ 

(signifikant) ungünstigere Ausgangswerte als die Kinder der „Stillen Lesezeiten“. Diese 

Unterschiede könnten ein Hinweis darauf sein, dass sich insbesondere solche Lehrkräfte für das 

eng angeleitete Lautlesetraining entschieden, die ihre Klasse zu Recht als besonders wenig 

lesemotiviert einschätzten und deshalb das offenere Vielleseverfahren als weniger geeignet für 

ihre Schüler(innen) einstuften. In den drei Gruppen vergleichbar waren die jeweiligen 

Zusammensetzungen im Hinblick auf das Geschlecht, den beruflichen Status der Eltern und den 
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Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. Auch die kognitive Grundfähigkeit war bei den 

Kindern in den drei Gruppen nicht unterschiedlich ausgeprägt. 

3.2.Versuchsplan 

Die Lehrer(innen) der Treatmentgruppen erhielten im Vorfeld eine auf das Konstrukt 

Leseflüssigkeit hin orientierte Fortbildung. Im Rahmen dieser Veranstaltung haben sie sich für 

die Durchführung eines der beiden Verfahren in ihrer Klasse entschieden. Zur Durchführung der 

Fördermaßnahmen wurden Manuale und Arbeitsmaterialien zur Verfügung gestellt. Die 

Fördermaßnahmen im zeitlichen Umfang von drei mal 20 Minuten pro Woche wurden für die 

Dauer eines Schulhalbjahres im regulären (Deutsch-)Unterricht durchgeführt. Vor Beginn der 

Förderung (Prätest), nach Abschluss der Förderung (Posttest) und am Ende des Schuljahres 

(Follow-up-Test) wurden über Tests und Fragebögen Leistungswerte zur Leseflüssigkeit und 

zum Textverstehen sowie zur Lesemotivation und zum lesebezogenen Selbstkonzept erfasst. 

Tabelle 1 illustriert den Ablauf der Untersuchung. 
 

 

3.3.Variablen 

Zur Erfassung der Leseflüssigkeit und des Leseverstehens wurden das Salzburger Lese-Screening 

SLS 5–8 (Auer, Gruber, Mayringer & Wimmer 2005) und der Leseverständnistest ELFE 1–6 

(Lenhard & Schneider 2006) eingesetzt. Das Leseverständnis im Sinne des Textverstehens wurde 

durch den ELFE-Untertest „Textverständnis“ gemessen. Als Indikatoren der Leseflüssigkeit 

wurden die beiden ELFE-Untertests „Wortverständnis“ und „Satzverständnis“ herangezogen, 

zusätzlich die Lesegeschwindigkeit aus dem SLS 5–8. Die drei Indikatoren der Leseflüssigkeit 

sind hoch korreliert (vgl. Gold 2009) und erfassen die Geschwindigkeit des Lesens sowie die 

Genauigkeit und den Automatisierungsgrad des Dekodierens. Für die nachfolgenden Analysen 

Tabelle 1 Ablauf der Untersuchung 

Oktober Oktober—Februar Februar Regulärer Deutschunterricht Juni/Juli 

 

P
R

Ä
T

E
S

T
 

Lautlesetandems 

3 × 20 Min/Woche 

9 sechste Klassen; N=152 

P
O

S
T

T
E

S
T

 

Deutschunterricht 

F
O

L
L

O
W

-U
P

 

  
Stille Lesezeiten 

3 × 20 Min/Woche 

14 sechste Klassen; N=230 

Deutschunterricht 

  
Regulärer Deutschunterricht 

(Vergleichsgruppe) 

(8 Klassen; N=145) 

Deutschunterricht 
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wurden sie deshalb zu einem Konstrukt „Leseflüssigkeit“ zusammengefasst.11 Die 

Lesemotivation und das lesebezogene Selbstkonzept wurden über Itemsammlungen erfasst, die 

auf den Instrumenten von Wigfield und Guthrie (1997) sowie Chapman und Tunmer (1995) 

basieren. Abbildung 2 enthält eine Übersicht der Variablen, die bei der Wirksamkeitsprüfung 

zum Einsatz kommen. Zur Charakterisierung der kognitiven Leistungsfähigkeit der untersuchten 

Stichprobe wurde darüber hinaus der CFT 20 (Weiß 2006) vorgegeben, ebenso der 

Ergänzungstest „Wortschatz“ aus diesem Verfahren.  

Leseflüssigkeit. Die Lesegeschwindigkeit sollte in unserer Studie als Kriterium technischer 

Lesefähigkeit möglichst isoliert erhoben werden, ohne dass das Testverfahren bereits gleichzeitig 

hierarchiehöhere Verstehensleistungen einfordert. Das Salzburger Lese-Screening 5–8 (SLS; 

Auer, Gruber, Mayringer & Wimmer, 2005) eignet sich daher für diese Zielsetzung, da die 

Schüler(innen) hierbei in Listenform zusammengestellte einfache Aussagesätze bezüglich ihres 

Wahrheitsgehalts beurteilen müssen, ohne dass dafür weitreichendes Weltwissen erforderlich ist 

(z. B. „In den Sommerferien ist schulfrei.“). Die Abfolge wahrer und falscher Sätze ist zufällig 

und ungenaues Lesen sowie Raten führen zu Bearbeitungsfehlern und Punktabzug. Als Rohwert 

der Leistungsbeurteilung wird die Anzahl der in drei Minuten richtig beurteilten Sätze 

herangezogen.  

Für die Erfassung weiterer Komponenten der Leseflüssigkeit wurden die Untertests Wort- und 

Satzverständnis des ELFE-Testverfahrens (Lenhard & Schneider 2006) genutzt, weil diese 

ebenfalls elementare Lesefähigkeiten überprüfen. Der Wortverständnistest besteht aus insgesamt 

72 Items, für deren Bearbeitung zwei Minuten zur Verfügung stehen. Zu einem Bild muss dabei 

vom Probanden jeweils aus vier Alternativen, die sich phonemisch und/oder graphemisch ähneln, 

das passende Wort zugeordnet werden. Da die eingesetzten Wörter zu 98 Prozent dem 

Schreibwortschatz von Grundschülern entsprechen, wird nicht der Wortschatz, sondern vielmehr 

die Dekodiergenauigkeit und die Automatisierung der Worterkennung im Dechiffrierungsprozess 

erhoben.  

Die Aufgaben des ELFE-Satzverständnistests beziehen darüber hinaus syntaktische und 

semantische Verstehensprozesse beim Lesen auf der Satzebene mit ein, die allerdings nicht über 

den Aufbau lokaler Kohärenzen hinausgehen. Insgesamt werden 28 Sätze dargeboten, die an 

einer Stelle eine Lücke offenlassen, für die die Probanden aus fünf vorgegebenen Möglichkeiten 

das in den Satzzusammenhang passende Wort korrekt auswählen müssen. Die möglichen 

                                                 

 

 

11Die richtige Prosodie als eine von vier Komponenten von Leseflüssigkeit lässt sich durch diese Testverfahren nicht 

abbilden. Um dennoch einschätzen zu können, ob sich die Fähigkeiten zu angemessener Intonation als Komponente 

des Konstrukts Leseflüssigkeit gleichsinnig zu den anderen Komponenten durch die Förderung verbessert hat und 

um weitere Beobachtungen und diagnostische Instrumente für die Unterrichtspraxis zu gewinnen, wurden Lesungen 

eines unbekannten Textes von je zwölf Kindern aus den beiden Fördergruppen zu den genannten drei 

Testzeitpunkten auf Tonträger aufgenommen und nach der Scala von Pinnell et al. (1995) ausgewertet. Die 

Ergebnisse dieser Teilstudie werden bei Rieckmann (2010) sowie Nix (in Druck) dargestellt und aufgearbeitet. 
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Zielwörter können dabei Substantive, Verben, Adjektive, Präpositionen oder Konjunktionen sein. 

(z. B. „Mit einem [Füller/Bein/Kuchen/Kopf/Hals] kann man schreiben“.  

Textverstehen. Beim Untertest „Textverständnis“ aus dem Verfahren ELFE 1–6 besteht die 

Aufgabe darin, im Anschluss an das Lesen kurzer Texte von maximal sechs Sätzen eine oder 

mehrere Fragen im Multiple-Choice-Format zu beantworten. Die Aufgaben verlangen entweder 

das Auffinden isolierter Informationen, das korrekte satzübergreifende Verknüpfen von 

Informationen oder die Bildung angemessener Inferenzen (z. B. „Ein Pferd, das ist ein großes 

Tier. Es hat auch Beine und zwar vier.“ / „Ein Pferd…[ist ganz klein/hat braune Haare/hat vier 

Beine/ frisst Gras].“ Da bei der Vorstudie hier Deckeneffekte ermittelt wurden, wurde die 

Bearbeitungszeit auf fünf Minuten gekürzt.  

Lesemotivation. Zur Ermittlung der Lesmotivation wurde in Anlehnung an den „Motivation for 

Reading Questionnaire“ (MRQ; Wigfield & Guthrie 1997) ein 14 Items umfassender Fragebogen 

mit vierstufiger Antwortskala von „stimmt gar nicht“ bis „stimmt genau“ entwickelt. Der 

Schwerpunkt lag dabei auf dem Teilgebiet der intrinsischen Lesemotivation. Gefragt wurde 

entsprechend nach Anreizen für das Lesen, die sich für die Kinder aus der Lektüre selbst ergeben 

und nicht durch äußere Beweggründe wie etwa die Schulnoten motiviert sind (z. B. „Wenn ich 

Phantasiegeschichten lese, vergesse ich alles um mich herum.“).  

Lesebezogenes Selbstkonzept. Der eingesetzte Fragebogen zum lesebezogenen Selbstkonzept in 

Anlehnung an die „Reading Selfconcept Scale“ (Chapman & Tunmer 1995) bestand aus neun 

Items, die ebenfalls über eine vierstufige Skala von „stimmt gar nicht“ bis „stimmt genau“ 

beantwortet werden konnten. Die Items beziehen sich auf die subjektive 

Kompetenzwahrnehmung sowie wahrgenommene Schwierigkeiten beim Lesen (z. B. „Es fällt 

mir leicht, unbekannte neue Wörter zu lesen“ oder „Ich fühle mich wohl, wenn wir Leseaufgaben 

bekommen.“).  

 

 

Tabelle 2 Instrumente 

Konstrukte (Variablen) Instrumente 

F
L

U
E

N
C

Y
 

Lesegeschwindigkeit 
Salzburger Lesescreening  

(SLS 5-8; Auer et al. 2005) 

Wortverständnis 
Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler, Subtest Wortverständnis 

(ELFE 1-6; Lenhard & Schneider 2006) 

Satzverständnis 
Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler, Subtest Satzverständnis 

(ELFE 1-6; Lenhard & Schneider 2006) 

Textverständnis 
Leseverständnistest für Erst- bis Sechstklässler, Subtest Textverständnis 

(ELFE 1-6; Lenhard & Schneider 2006) 

Lesemotivation 
Deutsche Übersetzung ausgewählter Items des „Motivation for Reading 

Questionnaire“ (MRQ; Wigfield & Guthrie 1997) 

Selbstkonzept Lesen 
Eigenentwicklung in Anlehnung an die „Reading Self Concept Scale” 

(Chapman & Tunmer 1995) 
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3.4.Durchführung der Fördermaßnahmen 

Materialien 

Für die „Stillen Lesezeiten“ wurden Bücherkisten mit zunächst 50 mutmaßlich interessanten, 

mehrheitlich eher unterfordernden Kinderbüchern zusammengestellt. Neben der Variation des 

formalen Schwierigkeitsgrades und des Inhalts der Bücher war ein Auswahlkriterium, dass sie 

einen linear zusammenhängenden Text bieten, sodass das Lesequantum der Schüler(innen) 

verifiziert werden konnte. Dieses letztgenannte Kriterium zwang zu einer starken Orientierung 

auf erzählende Kinderliteratur, denn kontinuierlich geschriebene Sachtexte sind im 

Kinderbuchbereich kaum verfügbar. In der Auswahl waren eine Anzahl Erstlesetexte, die 

thematisch für die Altersstufe noch als passend erachtet wurden, unterhaltende Kinderbücher für 

die zweite Grundschulhälfte, oft aus Serien (z. B. „Die drei ???“), weiter Texte aus 

Verlagsreihen, die speziell für jugendliche schwache Leser(innen) aufgelegt sind (z. B. aus der 

Reihe „short & easy“ des Ravensburger Verlags) und etwa ein Fünftel altersgemäßer Literatur 

für die späte Kindheit (z. B. „Harry Potter“). Auf eine gleichmäßige Orientierung der Themen 

und Reihen auf die Geschlechter wurde geachtet. Nach drei Monaten Förderung wurden weitere 

25 Bücher pro Klasse nachgeliefert. Diese nachgelieferten Titel orientierten sich an den 

Wünschen der Klassen, die sie der Projektleitung geschrieben hatten. Die unsererseits 

vorgenommene Streuung zwischen eher unterfordernden bis hin zu altersgemäßen Texten fand 

sich in den Textwünschen der Kinder wieder. 

Für die Lautlese-Tandems wurde eine Sammlung mit Texten unterschiedlicher 

Komplexitätsstufen vorbereitet, die kürzere Texte auf mittlerem Grundschulniveau im Rahmen 

des Grundwortschatzes bis hin zu altersgemäßen Texten in ansteigender Schwierigkeit enthielt. 

Hier waren verschiedenste mutmaßlich interessante Themen und unterschiedliche Textsorten 

vertreten, insbesondere für Kinder geeignete Sachtexte, journalistische, literarische und 

Gebrauchstexte. Die Texte waren locker im Flattersatz gesetzt und ansprechend illustriert, und 

sie waren ggf. in Abschnitte von etwa 100–150 Wörtern aufgeteilt, unter die das Lesetandem 

nach jeder Lesung ein Kreuz machen sollte, bis der Text viermal gelesen war und sich das 

Tandem dem nächsten Text(abschnitt) zuwenden konnte. Hinzu kamen für beide Verfahren 

Regelplakate, die in der Klasse aufgehängt wurden, Modellstundenplanungen für die Einführung 

der Verfahren u. Ä. 

 

Vorgehen 

Nach einer Testung der Klassen führten die beteiligten Lehrkräfte die Förderungen im Rahmen 

des Regelunterrichts über das Schulhalbjahr dreimal pro Woche für 15 bis 20 Minuten durch, so 

dass sich netto etwa 15 Wochen Förderzeit ergaben. Während des Förderzeitraums wurden alle 

Treatmentklassen mehrfach besucht, um den Umgang mit den Verfahren im Unterrichtsalltag 

beobachten und mit Hilfe von Beobachtungsleitfäden zu protokollieren, damit die 

Interventionssicherheit gewährleistet werden konnte. Am Ende des Schulhalbjahres führten die 

Projektmitarbeiter(innen) die Posttestungen durch. Auch die beteiligten Lehrkräfte wurden 
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abschließend befragt. Nach der Posttestung folgte für alle Klassen regulärer Deutschunterricht. 

Nach weiteren vier Monaten wurden die Follow-up-Erhebungen in allen Klassen durchgeführt, 

mit denen die langfristigen Effekte der Förderungen ermittelt wurden.  

Die Motivation der Schüler(innen) wurde jeweils durch spezielle Rahmenhandlungen unterstützt. 

Für die „Stillen Lesezeiten“ war das ein Wettbewerb: Auf sämtlichen Büchern war die Länge der 

Buchstabenkette notiert, die sich etwa ergeben würde, wenn alle Zeilenumbrüche entfernt 

würden. Die Kinderbücher ergaben auf diese Weise zwischen 80 und 1000 Metern „Lesestrecke“ 

– je nach Umfang. Die Kinder trugen, wenn sie eine Lektüre beendet hatten, jeweils die 

gelesenen Meter auf ihren „Lese-Reisepass“ ein, die Lehrkraft stempelte den Eintrag mit einem 

Datumsstempel ab. Dieser „Lese-Reisepass“ fungierte zugleich als minimales Kontrollverfahren. 

Die am Ende rechnerisch ermittelte Gesamtstrecke der Klasse entsprach der Klassenleistung und 

stand mit den „Lese-Kilometern“ anderer teilnehmender Klassen im Wettbewerb. Für alle wurde 

eine Siegerehrung an der Universität in Aussicht gestellt.  

Für die Lautlese-Tandems bestand die Rahmenhandlung in einer Benennung der Schülerpaare als 

„Trainer“ und „Sportler“: Denn wie ein guter Trainer muss auch ein „Lesetrainer“ seinen 

„Lesesportler“ fördern, seine Stärken erkennen und ihm helfen, seine Schwächen zu überwinden, 

damit das Team erfolgreich ist. Monatliche Lesegeschwindigkeitsmessungen, die die Lehrkraft, 

in Anlehnung an das von Bamberger (2000) entwickelte Verfahren, mit der Klasse selbstständig 

durchführte, bestätigten den Teams unmittelbar ihre Verbesserungen, führten ggf. zu neuen 

Zusammensetzungen der Tandems und machte die Steigerung der Lesegeschwindigkeit für die 

Kinder direkt sichtbar. Das Tandem, das sich am stärksten verbesserte, wurde wiederum 

rechnerisch ermittelt; seine Klasse hatte Aussicht auf eine Siegerehrung am Ende der 

Förderperiode. Beide Rahmenhandlungen waren dem Gedanken verpflichtet, Lesen symbolisch 

vom Feld der Hochkultur und des inhaltlichen Lernens möglichst zu entfernen und dem 

sportlichen Üben, dem quasi physiologisch Trainierbaren, anzunähern, um möglichst wenig an 

literale Misserfolgserfahrungen der Schülerschaft anzuknüpfen. 
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4. Allgemeine Wirksamkeitsprüfung 

In Tabelle 3 sind die Mittelwerte (in Rohwerten) und Standardabweichungen in den beiden 

Fördergruppen und in der Kontrollgruppe zu den drei Messzeitpunkten in ihrer Originalmetrik 

dargestellt. 

Tabelle 3: Mittelwerte und Standardabweichungen (in Klammern) zur Prä-, Post- und Follow-up-Messung 

Variablen  

Kontroll- 

gruppe 

[N=145] 

M (SD) 

Stille  

Lesezeiten 

[N=230] 

M (SD) 

Lautlese- 

Tandems 

[N=152] 

M (SD) 

Lesegeschwindigkeit 

Prä 

Post 

FollowUp 

28.2 (7.4) 

29.6 (7.7) 

31.5 (8.6) 

28.4 (7.9) 

30.4 (8.4) 

33.2 (8.5) 

27.1 (7.2) 

30.8 (7.3) 

33.7 (7.9) 

Wortverständnis 

Prä 

Post 

FollowUp 

36.9 (9.8) 

43.4 (10.0) 

46.6 (10.8) 

37.2 (8.8) 

44.9 (11.1) 

47.4 (11.4) 

35.0 (9.2) 

46.1 (10.1) 

47.7 (11.3) 

Satzverständnis 

Prä 

Post 

FollowUp 

15.6 (4.0) 

17.5 (4.0) 

19.4 (4.9) 

15.7 (3.7) 

18.0 (3.9) 

19.1 (4.4) 

15.0 (3.9) 

19.7 (3.8) 

20.1 (4.2) 

Textverständnis 

Prä 

Post 

FollowUp 

10.2 (4.1) 

12.4 (4.0) 

12.9 (4.7) 

10.9 (3.8) 

13.2 (3.9) 

13.2 (4.2) 

10.0 (3.5) 

13.6 (4.2) 

13.9 (3.6) 

Lesemotivation 

Prä 

Post 

FollowUp 

23.0 (7.8) 

23.1 (6.8) 

20.9 (6.9) 

24.0 (7.6) 

24.9 (7.3) 

23.0 (7.7) 

21.3 (6.6) 

22.9 (6.5) 

20.4 (6.5) 

Selbstkonzept Lesen 

Prä 

Post 

FollowUp 

17.0 (5.2) 

16.8 (4.7) 

16.0 (4.9) 

17.1 (4.9) 

17.5 (4.1) 

15.9 (4.9) 

14.8 (4.8) 

16.2 (4.6) 

14.5 (4.9) 

 

Für die Komponenten der Leseflüssigkeit, aber auch für das Textverstehen gilt, dass sich die 

Testwerte vom Vortest zum Nachtest verbessern, und zwar sowohl in den beiden 

Interventionsgruppen als auch in der Kontrollgruppe. Bei der Lesemotivation und beim 

lesebezogenen Selbstkonzept stagnieren die Werte oder sind sogar rückläufig. Die 

inferenzstatistische Prüfung dieser Veränderungen erfolgt über Differenzwerte vom Vor- zum 

Nachtest sowie vom Vortest zum Follow-up-Test. Mit diesen Differenzwerten wurden 

einfaktorielle Varianzanalysen gerechnet. Die Verwendung von Differenzwerten scheint 

gerechtfertigt, weil es für die zentralen abhängigen Variablen der Studie – die Leseflüssigkeit 

und das Textverstehen – bei den Ausgangswerten (Prätest) keine bedeutsamen Unterschiede 

zwischen den drei Untersuchungsgruppen gab. Bei der Bewertung von Befunden zur 

Lesemotivation und zum Selbstkonzept wird die schlechtere Ausgangslage der „Lautlese-

Tandems“ zu berücksichtigen sein. 
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4.1.Leseflüssigkeit 

Die Leseflüssigkeit nimmt zu. Zur Posttestung lassen sich zwischen den drei Gruppen 

signifikante Unterschiede bei der Verbesserung der Leseflüssigkeit beobachten (F(2;524) = 36,9; 

p < .01). Betrachtet man post-hoc, wie sich die Differenzwerte im Einzelnen voneinander 

unterscheiden, dann zeigt sich, dass die Gruppe „Lautlese-Tandems“ sowohl der Gruppe „Stille 

Lesezeiten“ als auch der Kontrollgruppe im Zugewinn überlegen ist. Die Kontrollgruppe und die 

„Stillen Lesezeiten“ unterscheiden sich in ihren Zugewinnen nicht bedeutsam.  

Die Ergebnisse des Follow-up-Tests korrespondieren mit diesen Befunden (F(2;524) = 14,5; p < 

.01). Post-hoc lässt sich wiederum zeigen, dass die „Lautlese-Tandems“ nach wie vor in den 

Zuwächsen der Kontrollgruppe und den „Stillen Lesezeiten“ überlegen sind. Zwischen den 

„Stillen Lesezeiten“ und der Kontrollgruppe lassen sich abermals keine signifikanten 

Unterschiede auffinden. 

4.2.Textverständnis 

Im Hinblick auf den Zuwachs im Textverstehen finden sich zwischen den drei Gruppen zur Post-

Testung signifikante Unterschiede (F(2;524) = 9,2; p < .01). Auch hier profitieren die „Lautlese-

Tandems“ mehr als die Kontrollgruppe und als die Gruppe der „Stillen Lesezeiten“. Der 

Lernzuwachs der „Stillen Lesezeiten“ unterscheidet sich nicht signifikant vom Lernzuwachs der 

Kontrollgruppe. 

Auch zum Follow-up-Test sind signifikante Unterschiede im Zuwachs des Textverständnisses zu 

beobachten (F(2;524) = 12,4; p < .01). Der im Posttest beobachtete größere Lernerfolg der 

„Lautlese-Tandems“ gegenüber den „Stillen Lesezeiten“ und der Kontrollgruppe bleibt auch im 

Follow-up bestehen. Der Unterschied zwischen Kontrollgruppe und „Stillen Lesezeiten“ erweist 

sich wiederum als nicht bedeutsam. 

4.3.Lesemotivation 

Die zur Posttestung beobachtbaren leichten Zuwächse der Lesemotivation sind nicht signifikant 

(F(2;524) = 2,5, p = .087). Bis zur Follow-up-Testung resultiert in allen drei Gruppen ein 

Rückgang der Lesemotivation. Somit erreicht die zur Follow-up-Testung gemessene 

Lesemotivation sowohl bei den „Lautlese-Tandems“ als auch bei den „Stillen Lesezeiten“ und 

bei der Kontrollgruppe einen im Durchschnitt niedrigeren Wert als zur Prätestung. Auch hier 

lassen sich zwischen den drei Gruppen keine bedeutsamen Unterschiede auffinden (F(2;524) = 

1,8; p = .163). 

4.4.Selbstkonzept Lesen 

Im Hinblick auf das lesebezogene Selbstkonzept sind zwischen Prä- und Posttestung 

unterschiedliche Entwicklungen in den drei Gruppen zu beobachten (F(2;524) = 4,7, p < .01). Die 

Gruppe der „Lautlese-Tandems“ unterscheidet sich in ihrer Entwicklung bedeutsam von der 

Kontrollgruppe: ihr lesebezogenes Selbstkonzept verbessert sich. Allerdings ist diese 

Verbesserung nur vorübergehender Natur: Zur Follow-up-Testung lassen sich bezüglich des 

lesebezogenen Selbstkonzepts zwischen den drei Gruppen keine bedeutsamen Unterschiede im 

Entwicklungsverlauf mehr auffinden (F(2;524) = 1,9; p = .14). 
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4.5.Effektstärken 

Um die praktische Bedeutsamkeit der Treatmenteffekte einschätzen zu können, wurden bei 

denjenigen Effekten, die die statistische Signifikanz erreichen, zusätzlich Effektstärken 

berechnet. Deshalb finden sich in Tabelle 4 nur Effektstärken für die Lautlese-Tandems. Die auf 

diese Weise ermittelten Effektstärken liegen im hohen und mittleren Bereich.12 

 

Konsequenzen der Ergebnisse für die Lesedidaktik 

 

4.6.Leseflüssigkeit ist eine wichtige Beobachtungs- und Förderdimension im 

weiterführenden Lesen 

Leseflüssigkeit, die hier als Bündelung aus Wortverständnis, Lesegeschwindigkeit und 

Satzverständnis operationalisiert wurde, zeigt sich bei der untersuchten Gruppe von schwachen 

Leser(inne)n der sechsten Jahrgangsstufe als eine Komponente von Lesekompetenz, die sich 

erfolgreich fördern lässt. Das ist, wenn man so will, die gute Nachricht: Auch ältere Kinder mit 

akkumulierten Lesedefiziten können, weitgehend unabhängig von ihrer gemessenen Intelligenz 

und trotz ihrer oft wenig unterstützenden familiären Umfelder, erfolgreich das flüssige Lesen 

erlernen. Sie benötigen dafür vor allem Fördermaßnahmen, die auf die Entwicklung und 

Stabilisierung der Teilfertigkeiten im hierarchieniedrigen Bereich von Lesekompetenz hin 

ausgerichtet sind, also eine direkte Verbesserung der Leseflüssigkeit anstreben. Leseflüssigkeit 

ist darüber hinaus, wie an anderer Stelle gezeigt wurde (vgl. Gold 2009), der bei weitem 

aussagekräftigste Prädiktor des Leseverstehens: Wer in dieser Gruppe schwacher Zwölfjähriger 

flüssiger liest, der versteht auch besser.  

                                                 

 

 

12Um zu prüfen, ob es individuelle Lernvoraussetzungen gibt, die den Erfolg der einzelnen Lesefördermaßnahmen 

moderieren, wurden für diejenigen abhängigen Variablen Kovarianzanalysen durchgeführt, die in der allgemeinen 

Wirksamkeitsprüfung die statistische Signifikanz erreichten. Unter den Differenzwerten vom Prä- zum Posttest 

wurde auf einem Signifikanzniveau von a =1% keine der Wechselwirkungen signifikant. Mädchen und Jungen, 

Kinder mit höheren und mit geringeren Intelligenztestwerten sowie Kinder mit und ohne Migrationshintergrund 

profitierten in gleicher Weise von der Förderung. Betrachtet man das Konstrukt Leseflüssigkeit allerdings in seinen 

Einzelkomponenten, lässt sich bei den Differenzwerten vom Prä- zum Follow-Up-Test immerhin eine signifikante 

Wechselwirkung auffinden. Dabei handelt es sich um den Zusammenhang zwischen der kognitiven Grundfähigkeit 

und der Variable Lesegeschwindigkeit (F(2;474 = 5,9; p < .01). Bei den „Stillen Lesezeiten“ profitieren die Schüler 

mit höherer Grundintelligenz in stärkerem Maße. Bei den „Lautlese-Tandems“ ist die Verbesserung der 

Lesegeschwindigkeit bei den Schüler(inne)n mit den niedrigeren Intelligenztestwerten vergleichsweise größer. 

Tabelle 4: Effektstärken (d) für die Treatmentgruppe „Lautlese-Tandems“ vs. Kontrollgruppe 

 Prä-Post Prä-FollowUp 

Leseflüssigkeit .84 .52 

Textverständnis .36 .30 

Selbstkonzept Lesen .30 – 
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Argumentativ hinzu kommt die unterrichtspraktische Erwägung, dass sich Leseflüssigkeit auch 

ohne großen Testaufwand leicht beobachten und einschätzen lässt. Wer insgesamt zu langsam 

und/oder zu ungenau und/oder stockend und mit unangemessener Intonation laut liest, sollte 

vordringlich in seiner Leseflüssigkeit gefördert werden. Das Textverstehen wird dadurch 

didaktisch nicht hintangestellt, sondern es profitiert mittelbar von deren Verbesserung. Wenn 

beispielsweise reguläre Unterrichtstexte im Lautlese-Tandem wiederholt gelesen werden, bis alle 

Schüler(innen) sie flüssig lesen können, kann die Lehrkraft im Anschluss daran die 

hierarchiehöhere Weiterverarbeitung der Inhalte mit größerer Aussicht auf Erfolg betreiben, 

indem sie beispielsweise die Anwendung von Lesestrategien mit der Lerngruppe einübt. 

Die Verfahren lassen sich mit wenig Aufwand in reguläre Unterrichtsabläufe implementieren. 

Insofern lässt sich aus der vorgestellten Studie die Folgerung ableiten, dass das Konzept der 

Leseflüssigkeit in die Curricula des weiterführenden Lesens systematisch integriert werden 

sollte. Leseflüssigkeit ist als Diagnosedimension der Lesekompetenz wahrzunehmen und die 

Förderung des flüssigen Lesens muss da, wo es notwendig ist, zum Bestandteil des 

Regelunterrichts werden. 

 

4.7. Lautlese-Tandems zur Förderung von Leseflüssigkeit sind voraussetzungsarm und 

nachweislich wirksam bei leseschwachen Zwölfjährigen 

Die Zugewinne der Lautlesegruppe weichen sowohl im Hinblick auf die Leseflüssigkeit als auch 

auf das Textverstehen signifikant positiv von den Entwicklungen in den anderen beiden Gruppen 

ab. Damit kann der statistisch bedeutsame Vorsprung dieser Gruppe bei der Verbesserung wohl 

auf die Fördermaßnahme zurückgeführt werden. Interessant ist ein Effekt, der allerdings nur in 

Erscheinung tritt, wenn die drei Variablen Lesegeschwindigkeit, Wortverständnis und 

Satzverständnis nicht als Konstrukt gebündelt, sondern separat betrachtet werden: Dann nämlich 

profitierten hinsichtlich der Lesegeschwindigkeit in der Lautlesegruppe Kinder mit 

vergleichsweise niedrigeren kognitiven Grundfähigkeiten stärker von dem Verfahren als solche 

mit höheren Intelligenzleistungen. Dieser Befund scheint ein relativ stabiles Ergebnis aus der 

Forschung zu den Wechselwirkungen zwischen Lernermerkmalen und Unterrichtsmethode zu 

bestätigen: Lernende mit eher ungünstigen Lernvoraussetzungen (im Blick auf Vorkenntnisse 

und Intelligenz) profitieren eher von einem hochstrukturierten Unterricht mit engen Vorgaben 

(vgl. Helmke & Weinert 1997). Obwohl die von uns modellierte Variante des Lautlese-

Verfahrens eine kooperative Unterrichtsform realisiert, die gemeinhin eher mit einer nicht-

direktiven Lernumgebung assoziiert ist, sind die Routinen des chorischen halblauten Lesens für 

die Tandems doch so detailliert geregelt, dass eine vergleichsweise eng strukturierte 

Übungssituation mit dichter Verhaltensanweisungen entstanden ist. Sie bietet offensichtlich eine 

günstige Lernsituation eben insbesondere für die Kinder mit schlechteren Voraussetzungen. 

Zugleich führte diese hohe Regeldichte nicht zur Demotivierung, im Gegenteil: Laut 

übereinstimmenden Urteilen der Lehrkräfte freuten sich die Kinder auf ihr Lesetraining und 

bevorzugten es gegenüber anderen Unterrichtssituationen auch dann noch, als sich der 

Neuigkeitseffekt abgeschliffen hatte. 



28 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Auch das lesebezogene Selbstkonzept der Schüler(innen) profitierte von der Förderung. 

Allerdings war dieser Effekt ein halbes Jahr nach Beendigung der Intervention nicht mehr 

nachzuweisen. Vermutlich war er an die monatliche „objektive“ Überprüfung der 

Lesegeschwindigkeit während der Intervention gebunden: Den Schüler(innen) wurden damit ihre 

Verbesserungen anschaulich vor Augen geführt. Da es bei den Lautlese-Tandems rasch zu einer 

sichtbaren Steigerung der Lesegeschwindigkeit kam, stellen sich Erfolgserfahrungen relativ 

kurzfristig ein – und Erfolg beflügelt. Zu bedenken sind bei diesem Befund auch die 

vergleichsweise ungünstigeren Ausgangswerte in der Lautlesegruppe. Die positive Entwicklung 

führt sie an die anderen Gruppen heran. Die negative Entwicklung zum Follow-up-Zeitpunkt – in 

ähnlicher Weise zeigt sich das auch bei der Lesemotivation – folgt vermutlich dem generellen 

Entwicklungstrend in dieser Altersstufe, den Retelsdorf und Möller (2008) wie auch McElvany et 

al. (2008) nachweisen: Parallel zu einem Anstieg der Lesekompetenz in der frühen Sekundarstufe 

ist ein ebenso deutliches kontinuierliches Absinken der motivationalen Komponenten des Lesens 

bei Schüler(innen) aller Schulformen zu beobachten. Die Entwicklung von Lesemotivation und -

kompetenz verläuft in diesem Zeitraum generell gegenläufig (vgl. auch Philipp 2008). Das 

Förderverfahren der Lautlese-Tandems konterkariert wiederum diesen generellen Abwärtstrend 

bei Motivation und Selbstkonzept.  

Schließlich ist noch bemerkenswert, dass die etwas besseren Leser(innen) unserer Stichprobe, die 

als „Lesetrainer“ fungierten, ebenso von dem Verfahren profitierten wie die schwächeren 

„Lesesportler“. Das hängt vermutlich mit der geforderten hohen Aufmerksamkeit auf 

Genauigkeit und Intonation zusammen, die den Lesetrainer gewissermaßen „bei der Stange hält“ 

und ihn auch bei den Wiederholungen der Lesungen oder beim Alleine-Lesen des Sportlers 

kognitiv anspruchsvoll einbindet. Freilich besteht die hier untersuchte Stichprobe, wie oben 

dargestellt, ohnehin aus dem leseschwächsten Teil eines Jahrgangs. Trotzdem darf dieses 

Ergebnis als Hinweis gewertet werden, dass die Förderpotentiale des Lautlese-Verfahrens bei 

durchaus unterschiedlichen Eingangsleseleistungen wirksam werden. Auch diese Beobachtung 

legt nahe, Lautlese-Verfahren nicht nur zur Kompensation von Lesedefiziten in der 

Sekundarstufe, sondern auch zur Prävention solcher Probleme und zur generellen Förderung des 

Lesens in der Grundschule einzusetzen, wie es im US-amerikanischen Raum üblich ist (vgl. 

Kuhn & Schwanenflugel 2006). Weil neben Schüler(inne)n mit deutlichen Flüssigkeitsproblemen 

auch leidlich leseflüssige Kinder durch das Verfahren erheblich bei ihrer Leseleistung gewinnen, 

können durch Lautlese-Tandems positive Wirkungen für die Regelklassen der dritten oder 

vierten Grundschuljahrgänge begründet erwartet werden.  

Insgesamt wird die theoretisch zugrunde gelegte These vom Voraussetzungscharakter der 

Leseflüssigkeit für das Textverstehen durch die Leistungssteigerung bei den Lautlese-Tandems 

bestätigt: Denn Steigerungen bei den hierarchiehohen Verstehensleistungen werden mit dem 

Setting nicht angezielt, stellen sich aber trotzdem ein. Guten erwachsenen Leser scheint dieses 

Ergebnis oft im Widerspruch zu ihren eigenen Leseerfahrungen zu stehen: Ihr Textverstehen 

wird eher behindert, wenn von ihnen gefordert ist, laut statt still zu lesen – so die 

Selbstwahrnehmung. Dieses scheinbare Paradox lässt sich im Rahmen der 
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kognitionspsychologischen Lesetheorie auflösen. Für Leser(innen), die die hierarchieniedrigen 

Komponenten der Prozessleistungen automatisiert haben, ist die beim Lautlesen erzwungene 

Orientierung auf die lokale Kohärenz sozusagen ein „Abstieg“, indem sie die kognitiven 

Ressourcen von den hierarchiehöchsten Verstehensleistungen abzieht. Für schwache Leser 

hingegen, die beim stillen Lesen lokale Kohärenz nicht oder nicht umfassend herstellen, stellt sie 

eine Konzentration auf den nächsten notwendigen Schritt ihrer Leseentwicklung dar, bedeutet 

also einen „Aufstieg“, und unterstützt insofern deren (schwächere) Textverstehensprozesse. 

 

4.8. Stilles Lesen ist vergleichsweise voraussetzungsreich und nur bedingt erfolgreich bei 

leseschwachen Zwölfjährigen 

Aus deutschdidaktischer Perspektive ist es zunächst irritierend und enttäuschend, dass für das 

Viellese-Verfahren keine signifikanten Wirkeffekte im Förderzeitraum und im gewählten Setting 

der Studie festgestellt werden konnten – in keiner der erhobenen Dimensionen der 

Prozessleistungen, aber auch nicht in den Dimensionen der Lesemotivation und des 

lesebezogenen Selbstkonzepts. 

Zunächst erwies sich auch dieses Verfahren, der anfänglichen Skepsis einiger beteiligten 

Lehrkräfte zum Trotz, als gut durchführbar: Den Stundenprotokollen und Lehrerberichten zu 

Folge wurde in den Klassen tatsächlich gelesen. Am Rande ergaben sich auch informelle 

Buchgespräche, in denen die Kinder Leseerfahrungen austauschten. Insgesamt wurde das 

Verfahren vergleichbar positiv aufgenommen und vergleichbar engagiert durchgeführt wie das 

Lautleseverfahren. Aber weder die Prozessleistungen noch andere, prozessfernere Determinanten 

der Lesekompetenz, insbesondere die Motivation bzw. das Selbstkonzept, konnten gesteigert 

werden – dies ohne differenzielle Effekte zwischen den Geschlechtern oder dem 

Migrationsstatus. Das widerspricht der geradezu elementaren didaktischen Vorstellung, dass, 

gerade in der lesesozialisatorisch wichtigen Phase der späten Kindheit, die Lesemenge gleichsam 

automatisch auf die Lesekompetenz transferiert. 

Allerdings sind die theoretisch postulierten Wirkungswege für dieses Verfahren, wie oben bereits 

ausgeführt, vergleichsweise indirekt: Denn es wird nicht wiederholend gelesen, so dass die 

schriftbildlich neuen Wörter nicht unbedingt eingeprägt werden, und es wird nicht laut gelesen, 

so dass keine Fokussierung auf lokale Kohärenz erzwungen wird. Die positiven 

Wirkmechanismen des Stilllesens auf Prozessebene werden dagegen in einer Fokussierung auf 

globale Kohärenz angenommen – vermittelt über die Motivation, die gespeist wird von der 

Aussicht auf eine Teilhabe an den spannenden, lustigen, interessanten Inhalten. Hinzu kommt die 

Erwartung einer Verbesserung prozessferner Komponenten der Lesekompetenz wie insbesondere 

der Fähigkeit, ein ganzes Buch eigenständig zu lesen, sich emotional und intellektuell an dem 

Geschehen zu beteiligen, eigene inhaltliche literale Interessen zu entwickeln und zu verfolgen, 

passende Bücher auszusuchen, das Welt- und Textwissen zu erweitern usw. Dies sind allesamt 

Komponenten, die insgesamt positiv die Lesemotivation und das lesebezogene Selbstkonzept 

beeinflussen und dort auch messbar sein sollten. Die Involviertheit der Subjekte in ihre Lektüre 

sollte gewissermaßen auf die Prozessebene zurückwirken. 
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Vergleicht man die beiden Förderverfahren im Blick auf ihre Voraussetzungen, fallen 

insbesondere zwei Aspekte auf. Erstens sind die „Stillen Lesezeiten“ im Blick auf die kognitiven 

Anforderungen das anspruchsvollere Verfahren. Denn Lesegenuss kann sich nur einstellen, wenn 

der globale Zusammenhang des Textes mental konstruiert werden kann, so dass die einzelnen 

Episoden Sinn erhalten. Die Gratifikationen des Lesens sind auf diesen globalen inhaltlichen 

Zusammenhang angewiesen, die fördernde Wirkung des Verfahrens ist von der Wahrnehmung 

dieser Gratifikationen durch den Leser, die Leserin abhängig. Das Lautlese-Verfahren 

unterscheidet sich deutlich in seinen Anforderungen. Die Texte müssen weniger tief verstanden 

werden. Das Lautlesen zielt, kognitionstheoretisch gesehen, auf nicht mehr als auf das Herstellen 

von lokaler Kohärenz, also den kleinräumige Zusammenhang zwischen Satzteilen oder Sätzen. 

Sichtbare Erfolge bei der Leseflüssigkeit stellen sich schon ein, wenn nach wiederholten 

Lesungen der Text angemessen intoniert werden kann; durch die Wiederholung ist die 

Konstruktion lokaler Kohärenz wie auch die Aufnahme schriftsprachliche neuer Wörter in den 

Sichtwortschatz zugleich weitgehend sichergestellt. Globale Kohärenzherstellung ist dagegen 

hier nicht gefordert. Ihre Konstruktion ist, da die Texte oder Textabschnitte in der Textsammlung 

der Lautlese-Tandems kaum länger als 200 Wörter waren, zudem im Blick auf die Textlänge 

weniger anspruchsvoll als bei der Lektüre ganzer Kinderbücher, wie sie in den „Stillen 

Lesezeiten“ gefordert war. Die erforderlichen Prozessleistungen bei dem Stilllese-Verfahren sind 

dagegen kognitiv anspruchsvoller, weil das Verfahren die Errichtung globaler Kohärenz als 

Bedingung seiner Wirksamkeit fordert – dies ganz unabhängig von der Textkomplexität, die bei 

den „Stillen Lesezeiten“ wie gesagt ein vergleichsweise weites Spektrum abdeckte, aus dem die 

Kinder auswählen durften. 

Zweitens sind die „Stillen Lesezeiten“ auch im Blick auf eine andere, prozessferne Komponente 

von Lesekompetenz, nämlich die Selbstorganisation der Lektüre, voraussetzungsreicher: Von der 

eigenständigen Auswahl des Buches über die Aufrechterhaltung der Motivation bis hin zum 

prozessbegleitenden Engagement für die Kohärenz des Gelesenen im Prozess selbst muss der 

Leseakt individuell und eigentätig organisiert und vollzogen werden. Bei den „Lautlese-

Tandems“ sind dagegen die Texte vorgegeben (so dass keine Einschätzung der eigenen 

Kompetenz und der eigenen Interessen für die Textwahl gefordert ist), das Verfahren ist weniger 

abhängig von der aktuellen Motivation der Schüler (da die Handlungen eng vorgegeben sind und 

der Kontrolle unmittelbar unterliegen,) und schließlich wird das Engagement für die jeweiligen 

(hierarchieniedrigen) Verstehensleistungen im Prozess durch den Partner kontinuierlich 

eingefordert.  

Die „Stillen Lesezeiten“ sind das ganzheitlichere Verfahren, indem sie anspruchsvollere 

Prozessleistungen und zudem mehrere Komponenten von Lesekompetenz von den 

Schüler(innen) anfordern. Sie lehnen sich situativ an kindliche Freizeit-Lektürepraktiken an, wie 

sie bei glückenden Lesesozialisationsverläufen in der späten Kindheit oft extensiv stattfinden, 

und verlangen bereits eine gewisse individuelle Lesekultur. Sie sind damit aber auch das 

anspruchsvollere Verfahren, weil das geforderte mentale und subjektive Engagement sozial kaum 

unterstützt wird, vor allem dann nicht, wenn es keine familiären, aber auch keine klassen- oder 
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schulweiten etablierten Lesekulturen gibt, in die sich das Verfahren situationslogisch einbetten 

kann. Möglicherweise sind diese Anforderungen insgesamt für die beschriebene Gruppe 

leseschwacher Zwölfjähriger zu hoch, so dass sie nicht in den für Mittelschichtkinder 

prototypisch beschriebenen „Engelskreis des Lesens“ (Groeben & Schröder 2004) eintreten 

können, bei dem eine hohe Lesemotivation, ein hohes Kompetenzerleben und eine hohe Menge 

eigenständiger Lektüre in der späten Kindheit zusammen wirken und mit der Entwicklung von 

guten Lesekompetenzen zusammen gehen. Die oben bereits genannten Daten unterstützen solche 

Vermutungen zum unterschiedlichen Anspruchsniveau der beiden Verfahren: Vom Stilllese-

Verfahren profitierten in unserer Studie diejenigen Schüler(innen) vergleichsweise stärker, die 

bessere kognitive Grundfähigkeiten mitbrachten. 

Dass bei den gemessenen Teilkomponenten bei den „Stillen Lesezeiten“ keine Effekte sichtbar 

waren, heißt aber nicht, dass nicht doch Fortschritte erzielt wurden. Eine beteiligte Lehrerin 

bringt diesen Gedanken im Evaluationsbogen auf den Punkt: „Die Kinder haben mehr Bücher in 

ihren Händen gehalten als in ihrem Leben zuvor […]. So gesehen empfinde ich das Projekt als 

einen Erfolg, messbar oder nicht.“ Zwar transferieren die lesekulturellen Erfahrungen, die mit 

den „Stillen Lesezeiten“ einhergehen, im erfassten Zeitraum nicht oder noch nicht auf die 

Lesemotivation und das Textverstehen. Das tangiert aber nicht ihren Wert als Komponente zur 

Förderung von Lesekompetenz. 

 

4.9.Fragen und Desiderate 

Eine der didaktischen Herausforderungen der vorgestellten Studie ist die Unwirksamkeit der 

„Stillen Lesezeiten“ für die Leseflüssigkeit und das Textverstehen. Sie sollte nicht vorschnell zu 

der Konsequenz verleiten, die von Seiten des National Reading Panel gezogen wurde, nämlich 

angesichts diffuser Befunde in vergleichbaren US-amerikanischen Studien das freie Lesen in der 

Schule rundherum für unbrauchbar zu erklären (vgl. NICHD 2000). Im Gegenteil gilt es nach den 

Gelingensbedingungen solcher Verfahren zu suchen. Denn es ist in didaktischer Perspektive 

kaum vorstellbar, dass eine zielgenaue Förderung der Leseflüssigkeit beispielsweise durch 

Lautlese-Verfahren oder auch eine Förderung des strategischen Lesens durch Strategietrainings 

ohne eine begleitende Unterstützung der Ausbildung eigenständigen Lesens mittelfristig 

weiterführend sein kann. Ebenso unvorstellbar scheint uns, dass für Schüler(innen) mit 

akkumulierten Lesedefiziten das Ziel aufgegeben wird, den selbstgesteuerten Umgang auch mit 

längeren Texten zu erlernen. Eine Analyse der mangelnden Wirksamkeit des Verfahrens bietet 

dagegen eine Fülle von Vermutungen und offenen Fragen, die sich folgendermaßen bündeln 

lassen:  

• Die Frage nach der Dosis: Sind dreimal 20 Minuten in der Woche zu wenig und/oder ist ein 

Schulhalbjahr nicht ausreichend, um Effekte auf der Prozessebene zu erzielen? 

• Die Frage nach der Passung zwischen Textkomplexität und individueller Lesefähigkeit: 

Brauchen schwache Leser(innen) dieses Alters passgenauere Texte, die sich in ihrer 

sprachlichen und textuellen Schwierigkeit präziser in dem Bereich bewegen, der jeweils 

intellektuell herausfordernd, aber nicht überfordernd ist? 
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• Die Frage nach der prozessbegleitenden Unterstützung bzw. Kontrolle: Brauchen schwache 

Leser(innen) kleinschrittige Begleitung während des Lesens, die ihr kognitives Engagement 

für die mentale Konstitution der Inhalte unterstützt, beispielsweise durch regelmäßiges 

inhaltsbezogenes Nachfragen, durch die Klärung unbekannter Wörter oder durch die 

Aufforderung zum Vorhersagen des Handlungsverlaufs? Das zumindest legt eine US-

amerikanische Studie nahe, die stilles individuelles Lesen im Unterricht dann als erfolgreich 

für die Verbesserung der Leseflüssigkeit und des Textverstehens nachweisen konnte, wenn 

die Textkomplexität und der Verstehensprozess begleitend zum Lesen in einer Eins-zu-eins-

Situation eng überwacht und unterstützt wurde (vgl. Reutzel, Jones, Fawsen & Smith 2008). 

• Die Frage nach den notwendigen Rahmenbedingungen: Auffällig war, dass es in einigen 

Stilllese-Förderklassen deutliche Verbesserungen sowohl bei den Prozessleistungen als auch 

bei der Motivation gab, bei anderen nicht. In der Gesamtschau waren die erfolglosen Klassen 

aber in der Überzahl (vgl. Rieckmann 2010). Das mag ein Hinweis darauf sein, dass ein 

solches offenes Förderverfahren auf bestimmte unterrichts- und schulkulturelle 

Voraussetzungen angewiesen ist. Stille Lesezeiten fordern eine Unterrichtssituation, die von 

ihrer Logik her allen Schüler(inne)n die genussorientierte Konzentration auf einen Text 

nahelegt, mithin eine Unterrichtskultur, in der die Selbststeuerung von geforderten 

Lernprozessen als Fähigkeit und Praxis etabliert ist und in der das Lesen als sinnvoll und 

nützlich angesehen wird. 

Man kann vermuten, dass alle vier Dimensionen bei der ausgebliebenen Wirksamkeit des 

Stillese-Verfahrens für Leseflüssigkeit und Textverstehen eine Rolle gespielt haben. Aber in 

welcher Intensität war das jeweils der Fall? Welche Veränderungen unterrichtlicher Praktiken, 

aber auch schulkultureller und schulformbezogener Faktoren sind hier erfolgversprechend? So 

schwierig diese Fragen auch scheinen, so unabdingbar sind die Bemühungen um die Antworten: 

Denn die Fähigkeit zum eigenständigen Lesen ist und bleibt eine fundamentale Aufgabe des 

muttersprachlichen Unterrichts. 

Anders stellen sich die Fragen und Desiderate für das Lautleseverfahren dar. Hier konnte 

zunächst gezeigt werden, dass Leseflüssigkeit eine zentrale Kategorie von Textverstehen und 

damit von Lesekompetenz ist. Daraus muss die systematische Implementation des flüssig-lesen-

Könnens als Beobachtungs- und Förderkategorie in das lesedidaktische Curriculum folgen. 

Allerdings ist für den deutschsprachigen Raum das Konstrukt Leseflüssigkeit didaktisch noch 

nicht hinreichend ausgeleuchtet (vgl. aber Nix 2011). Beispielsweise ist nicht ermittelt, welche 

Lesegeschwindigkeit, welcher Automatisierungsgrad, welche Genauigkeit und welche intonierte 

Wortgruppengröße im Verhältnis zu welcher Textschwierigkeit als „leseflüssig“ gelten soll. Für 

solche normativ zu setzenden begrifflichen Grenzziehungen und die Entwicklung entsprechender 

diagnostischer Instrumente sind empirische Daten notwendig, die gegenwärtig durchweg fehlen. 

Daran schließt sich unmittelbar die Frage nach den Erwerbsverläufen an: Welche Verläufe sind 

als „normal“, welche als „verzögert“ anzusehen; wie stellt sich der Aufbau von Leseflüssigkeit 

bei umschriebenen Entwicklungsstörungen des Literalitätserwerbs, insbesondere bei LRS, dar? 

Hier ist besondere Vorsicht bei der Übernahme von Unterrichtspraktiken aus dem 
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englischsprachigen Raum angebracht: Dort werden Lautlese-Verfahren schwerpunktmäßig in der 

sechsklassigen „Elementary School“ in allen Jahrgansstufen zum Einsatz gebracht. Das Deutsche 

hat allerdings eine erheblich regelgebundenere Orthographie als das Englische, so dass viele 

Kinder hier eventuell mit weniger institutionalisierter Übung zu einer angemessenen 

Leseflüssigkeit gelangen (vgl. Landerl & Wimmer 1998). 

Ein weiterer, auf das Verfahren selbst bezogener Fragenkomplex schließt sich an: Belegt werden 

konnte, dass die von uns didaktisch modellierten kooperativen Lautlese-Tandems ein geeignetes 

Verfahren sind, um leseschwache Zwölfjährige zu fördern. Aus angloamerikanischen Studien ist 

bekannt, dass auch andere Lautlese-Routinen vergleichbar wirksam sind, beispielsweise stärker 

instruktionsbasierte, bei denen die Lehrkraft modellbildend vorliest und die Klasse anschließend 

ggf. mehrfach chorisch liest, oder, um ein anderes Extrem zu nennen, solche, die sich modal an 

das Freizeitlesen anlehnt, indem der Lerner ein selbst gewähltes Buch mit einem kompetenten 

Anderen einmalig synchron liest (vgl. Rasinski & Hoffman 2003) Drei gemeinsame Merkmale 

dieser auf den ersten Blick sehr heterogenen Lautlese-Verfahren in US-Studien lassen sich 

isolieren: Es wird nicht still, sondern (halb)laut gelesen, zweitens wird das Lesen begleitend 

kontrolliert und ggf. sofort korrigiert und drittens steht dem Lerner ein Lesemodell zu 

Verfügung. Außerdem ist die Wiederholung der Lektüre bei den meisten der Verfahren, aber 

nicht bei allen, verbindlich. Es stellt sich folglich die Frage nach erfolgsnotwendigen und 

fakultativen Elementen der Verfahren auch im deutschsprachigen Raum. Sie wird besonders 

wichtig bei der Empfehlung veränderter lesedidaktischer Unterrichtsroutinen: Das gängige 

„Reihum-Lesen“, bei dem ungeübte Textstücke einmalig allein nacheinander von Schüler(innen) 

vorgelesen werden, während andere zuhören sollen, ist lesedidaktisch kontraproduktiv und sozial 

oft schädlich (vgl. Opitz & Rasinski 1998). Um solche Praktiken zu überwinden, ist aber die 

Modellierung von neuen sinnvollen Routinen notwendig: Soll die Lehrkraft einen neuen Text 

grundsätzlich zunächst allein vorlesen, um ein gutes Lesemodell zu liefern? Oder sollten 

Schüler(innen) neue Texte zunächst in Paaren lesen, um eine direkte Kontrolle und Korrektur der 

Lesung sicher zu stellen? Kann das gemeinsame chorische Lesen im Klassenverband empfohlen 

werden oder nur der generelle Grundsatz, Leseaufgaben in nicht-leseflüssigen Gruppen 

grundsätzlich als Lautlesung zu praktizieren? Gegenwärtig kann nur gesagt werden, dass all das 

lesedidaktisch sinnvoll ist. Nicht vergessen werden sollte allerdings, dass die Fokussierung des 

Lautlesens auf lokale Kohärenzherstellung gute Leser(innen) bei ihrer hierarchiehohen 

Textverarbeitung eher behindert als befördert, was noch einmal auf die Notwendigkeit guter 

diagnostischer Instrumente verweist. 

Die Fragen und Desiderate aus diesem Teil der Studie beziehen sich also insbesondere auf die 

didaktische Modellierung des Begriffs der Leseflüssigkeit samt ihrer empirischen Absicherung 

und auf die Wirksamkeit von Einzelkomponenten der Lautlese-Verfahren. Hier zeichnen sich 

viele und komplexe Forschungsaufgaben ab. Aber die Suchrichtung, das konnte gezeigt werden, 

ist außerordentlich vielversprechend. 
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Dieser Text ist eine geringfügig veränderte Variante von: Rosebrock, C.; Rieckmann, C.; Nix, D. 

& Gold, A. (2010): Förderung der Leseflüssigkeit bei leseschwachen Zwölfjährigen. Didaktik 

Deutsch, 28, 33-58. 
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GENÇLERİN KÜLTÜREL ÜST-BEN İLE GERİLİMLİ İLİŞKİSİ YA DA 

SOKRATES GENÇLERİ YOLDAN ÇIKARDI MI? 
 

 

Onur Bilge KULA13  
 

ÖZET 
Gençler, kurulu düzenin sürmesini, dolayısıyla da bilinenin ve egemen düşüncelerin korunmasını 

amaçlayan ‘şimdi’ ve şimdiyi belirleyen erk/üst-ben ile özgün ve özgür tasarımlarıyla kurmaya 

uğraştıkları ‘gelecek’ arasındaki gerilim ilişkisi içinde kişiliklerini oluştururlar. Korumacı tavır ve 

özgür tasarım, yoğunluk ve kapsayıcılık bakımından ülkeden ülkeye, kültürden kültüre değişebilir. 

Tarihte korumacı anlayışın özgür açılımı tehlike saydığı sayısız örnek vardır. Felsefe tarihinde 

bilinen örnek olay, MÖ 4. yüzyılda “gençleri yoldan çıkarmakla” suçlanan Sokrates’in 

‘Savunması’dır. 18. yüzyılın son çeyreğinde Kant da benzer biçimde suçlanmıştır. Hegel ‘kafa 

karıştırıcı’ olarak nitelendirilmiştir. Kurulu düzeni ayakta tutan egemen görüş, eğitim ve kitle 

iletişim araçlarıyla gençlere var-olanı korumayı, bir başka deyişle, egemen söylemin öne çıkardığı 

‘hakikat’ anlayışını benimsenmelerini ve yaşam tarzına dönüştürmelerini sağlamaya çalışır. 

Freud’un ‘Kültürdeki Huzursuzluk’ yapıtında geliştirdiği insanın saldırganlık eğilimi ve ‘üst-ben’ 

kavramı bu bağlamda işlevselleştirilebilir. Üst- ben, erki ve araçsallaştırma yönelimini de kapsar. 

Yaşanmışlık ve bilinen üzerine kurulu olan korumacılık, salt var olanla yetindiği için, gelişim, 

yenilik ve değişime kuşkuyla bakar. Buna karşın, ‘ucu açık’ bir kavram olan gelecek, tasarımlanır, 

tasarımlar yeniden gözden geçirilir, yorumlanır ve anlamlandırılır. Aydınlanmacı İbn Sina, ,insan ve 

doğanın sürekli devinim ve değişim içinde olduğunu ve etken aklın geleceği biçimlendirdiğini 

felsefileştirmiştir. Gelecek, iyimserlik ve umut ile kurgulanır; umut, Ernst Bloch’un ‘Umut İlkesi’ 

adlı yapıtında serimlediği üzere, egemen anlayışın “ebedi hakikat” düşüncesinden değil, özgür 

gelecek tasarımından doğar; bu nedenle de geleceğin kurucu öğesidir. Jürgen Habermas 

işlevci/araçsal aklın eleştirisini dizgeleştirdiği ‘İletişimsel Eylem Kuramı’ kitabında, kitle iletişim 

araçları ve eğitim yoluyla aklın araçsallaştırılmasının ve bunun seçeneği olan, umudu besleyen, 

özgür ve özerk bireylerin gelişmesinin koşullarını irdeler. Michel Foucault ‘Entelektüelin Siyasal 

İşlevi’ adlı yapıtında egemen söylemde somutlaşan ebedi hakikat savına karşı çıkarak, iktidar ile 

hakikat ilişkisini sorgular; hakikat kavramının zaman ve uzama göre oluşturulan, yorumlanan ve 

anlamlandırılan bir söylem olduğunu öne sürer. Bu bildiride, sözü edilen kaynaklar temel alınarak, 

eğitim, gençlik ve gelecek tasarımları irdelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Sokrates, kültürel üst-ben, gençlik, kültürde huzursuzluk, hakikat, yaşamın 

amacı. 

Sokrates Gençleri Yoldan Çıkardı mı? 

Gençlerin Kültürel Üst-ben ile Savaşımı ve Uyumlulaşma Uğraşı 

Yaşam aynı zamanda bir 'ben' olma, benlik geliştirme uğraşıdır. Yaşam koşullarının etkisiyle 

biçimlendirilen kişilik ya da benlik gelişimi, çok etmenli ve çok katmanlı bir irdeleşme sürecidir. 

Yetişmekte olan genç insan, bir özne olarak önce her türlü gelişmenin temel olan 'özünü' 

oluşturur. 'Öz', temel olmakla birlikte, bir başına kişilik gelişimi için yeterli değildir. Bu nedenle, 

genç özne, özünden dışarı çıkmak, kendi dışındaki 'özler', diyesi 'başkalar' arasında dolaşmak ve 

bunlarla irdeleşerek, yeniden özüne dönmek zorundadır. Öz, dışa açılarak kendi dışındaki özler 

                                                 

 

 

13 Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi, obkula@hacettepe.edu.tr. 
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ile duygusal ve düşünsel bir etkileşime girmeden, kendi 'özü' tanıyamaz. Özünü bilmek, her 

zaman, her yerde ve her koşulda 'başka'yı tanımak ve onunla irdeleşmek ile olanaklıdır.  

Öte yandan, başkayı tanıma ve onunla irdeleşme, kaçınılmaz olarak 'öz'ü de başkalaştırır, bir 

başka anlatımla, öz, öz-belirleyimli bir tutumla kendi 'öz'üne yabancılaşır. Bu öz-yabancılaşım, 

her türlü değişimin, gelişimin ve ilerlemenin başlıca kaynağıdır.   Genç özne söz konusu öz-

yabancılaşım sürecinde 'özsel' temele dayanarak, dış etmenleri seçici bir tutumla ayrıştırır ve 

özüne uygun olanları edinir.  Öz ile dış etmenlerin etkileşimi ve bunların ayrıştırılarak edinimi, 

aynı zamanda öz-bilinç geliştirme uğraşıdır.  

Genç öznenin, bu uğraşta özünün ve başkanın bilincine varması, özgür ve özerk bireyin 

belirleyici özelliği olan eleştirel düşünme yeterliliği, dolayısıyla da eleştirel öz-bilinç geliştirmesi 

demektir. Özgür öz-bilinç, genç insanın tikelleşmesi, diyesi, özerk bireye dönüşmesinin 

temelidir. Tikellik olan özgür öz-bilinçli özne, tümellik olan dış dünyada varlığını kanıtlamak 

durumundadır. Bu etkenlik, tikelin geliştiği ortam olan tümelde gerçekleşir. Tümel içinde eriyip 

yok olmayan, bir başka deyişle, özgür öz-bilincini oluşturmayı ve geliştirmeyi başaran özne 

tikelleşerek, özgür bireye dönüşebilir.  

Genç öznenin özgürleşmesi, ahlaklaşması, hak, hakikat ve adalet bilinci geliştirebilmesi, içinde 

yaşadığı toplumsal yapı tarafından biçimlendirilir. Toplumsal yapı ise, tümel kültür ve bu kültürü 

oluşturan gelenek-görenek, üretme-tüketme tarzı, bireysel-toplumsal ilişkileri düzenleme, hukuk 

anlayışı, din, egemenlik ilişkileri, akılcılaşma ve bilimselleşme düzeyi ve bütün bunların 

yansıdığı yaşam tarzının toplamıdır. Özellikle egemenlik ve erk ilişkileri, hem belli bir düşünce 

tarzını, doğruluk ya da hakikat anlayışını, hem de genç bireyin özgürleşme alanını belirlemesi 

bakımından önemlidir. Bu bakımdan, toplumsal erk ilişkileri, tekil 'ben' ile onu kendine göre 

biçimlendirmek isteyen 'üst-ben' arasında sürekli bir irdeleşmenin başlıca kaynağıdır. 'Sokrates'in 

Savunması', üst-ben'i oluşturan erkliler ile doğruyu arayan ve dile getiren tekil ben'ler arasındaki 

bu gerilimli ilişkiyi, açımlamak açısından verimlileştirilebilir. 

 

İnsan yoldan çıkmaya yatkın mıdır? 

Sokrates'e yöneltilen suçlama, yeni düşünceler ortaya atarak, gençleri yoldan çıkarma olarak 

özetlenebilir. 'Sokrates, gençleri yoldan çıkarıyor mu?' sorusu, 'Gençler, daha kesin anlatımla, 

insanlar yoldan çıkmaya yatkın mıdır?' ya da 'Her aklına esen, insanları baştan çıkarabilir mi?' 

sorularıyla birlikte sorulduğu ve bu sorulara birlikte yanıt arandığı zaman anlamlı olabilir. Bu 

bağlamda sorulması gereken başka sorular da vardır: Hakikat nedir; ne/niçin hakikattir ve kim 

hakikati belirleme hakkına sahiptir; tekil egemen ya da erkli niçin hakikati belirleme hakkını 

kendinde görebilir? Egemenlik ilişkileri hakikati ne ölçüde etkiler; hakikat ne ölçüde erk içerir? 

'Sokrates'in Savunması' bağlamında ve insan-toplum ve hakikat-erek ilişkisi sorununu irdeleyen 

düşünürlerin katkılarıyla bu sorulara yanıt aranabilir.   

M. Ö. 399 yılının ilkbaharında “dinsizlik etme ve gençlerin ahlakını bozma” suçlamasıyla, 

Atina’da yargılanan yetmiş yaşındaki Sokrates suçlu bulunur ve idam cezasına çarptırılır. 

Dinsizlik suçlaması, “soylu, ama miskin bir at” diye nitelediği Atina’yı “gaflet uykusundan 
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uyandırmaya” çalışan bu büyük Aydınlanmacı filozofun “kentin tanrılarına tapınmadığı, onların 

yerine yeni tanrıları geçirdiği” suçlamasına dayandırılır (Platon 2015, s. 12).   

 

Homeros'çu hakikat anlayışı ve felsefe yapmak nedir? 

“Baldıran zehri içirilerek” öldürülen, kuram ve eyleminde erdem ve ahlakı simgeleyen Sokrates 

savunmasında üç kez Homeros'çu “bütün hakikat” anlatımını kullanır. “Kendini bil!” ilkesi, 

bilginin felsefi temelini ve ereğini anlatır; “bütün hakikat” anlatımıysa, savunmayı Türkçeye 

çeviren ve yayıma hazırlayan Erman Gören’in yorumuyla,“Helenler için bilginin ana 

kaynaklarından biri olan” Homeros’a gönderme yapar (s. 13). Bu belirlemeye şunu eklemek 

gerekmektedir: Homeros aynı zamanda Küçük Asyalıdır. Bu nedenle, salt Helenlerin değil, bütün 

Ege ve Akdeniz, dolayısıyla da Anadolu için de bilginin ve yazınsal anlatının ana kaynaklarından 

biridir.  

Açıklık ve açık sözlülük, filozofluğunun yanı sıra “kahraman bir savaş gazisi” olan Sokrates’in 

yaşam ilkesidir. Sokrates eleştirel düşünmenin anlatımı olan “sorgulama-çürütme” uğraşını, bu 

ilkeye dayandırır. Eleştirel sorgulama, hem özü, hem de başkalarını sorgulamayı kapsar. Bu 

nedenle, her türlü ilerleme ve gelişme, eleştirel sorgulama ile olanaklıdır.   

Sokrates’in “Savunması”, öncelikle “felsefe yapmak” anlatımında somutlaşan yaşam tarzının 

(ethosunun) savunmasıdır. Bu filozofun ölüm cezası yerine “sürgünü” kabul etmemesinin nedeni, 

vazgeçilmez bir yaşam ilkesi olarak gördüğü ‘felsefe yapma’ tutkusudur. Buradan yola çıkarak şu 

belirleme yapılabilir: Felsefe o dönemde neredeyse bütün bilimleri kapsar. Dolayısıyla, felsefe 

yapmak aynı zamanda bilim yapmak, bilimsel bilgiyi aramaktır. Sokrates anlamında felsefe 

yapmak, eleştirel düşünmek, özgür ve erdemli bir birey olarak yaşamak, özgürlüğü ve erdemi, 

özgürlük içinde hakikati sürekli aramak ve sorgulamak demektir. Felsefe yapmak, bu filozofun 

hakikat anlayışını, hem yaşam tarzına, hem de konuşma ve gerekçelendirme tarzına yansıtır.  

Sokrates'in savunmasında serimlediği konuşma ve gerekçelendirme biçemi ile karşıtlarının 

biçemlerinde somutlaşan “hakikat kavramına yaklaşımları arasındaki çatışma, Sokrates ve 

Sofistler arasındaki kavganın çerçevesini” belirginleştirir (s. 16).   

Erdemi temel alan Sokrates, sözünü, biçemini, gerekçelendirmesini “doğru bilgiye”, “hakikate” 

dayandırır. Buna karşın, Sokrates’i mahkeme önünde “gençleri yoldan çıkarmak ve onların 

ahlakını bozmak” ile suçlayan Sofistlerin biçeminin belirgin özelliği “ikna etmek” eylemidir. 

İkna etmek ise, “doğru bilgiye” değil, çoğu zaman “ikna etme sanatına” dayanır.  

 

İnsan niçin araçsallaştırılabilir? 

“Birisini övmek, sadece ona ilişkin hakikatleri dile getirmektir” ilkesinden yola çıkan 

Sokrates’in erdem ve ahlakı temel alan yaklaşımı uyarınca, “aldatıcı konuşmalarıyla insanın 

ruhundaki kusurları kötüye kullanan, kendi amaçları için toplulukların zihinsel dengesini bozan, 

sofistçe biçemleriyle insanları büyüleyen ve böylece halkı gerçekte yoldan çıkaranlar”, kendisini 

suçlayanlardır (s. 18- 20).  

Sokrates’in sözünü ettiği ‘insanın ruhundaki kusurlar’, hem insanın öz-yapısının 

araçsallaştırılmaya yatkınlığını, hem de bazı insanların öz çıkarları için diğer insanları 
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araçsallaştırabileceğini ortaya koymaktadır. Sigmund Freud ‘Kültürdeki Huzursuzluk’ yapıtında 

araçsallaştır(ıl)mayı da kapsayan insanın öz-yapısından kaynaklanan eğilimlerini ve 

davranışlarını irdeler. 

 

Freud: 'Kültürdeki Huzursuzluk' ya da huzurun ve huzursuzluğun kaynağı, insandır 

Freud ‘Kültürdeki Huzursuzluk’ adlı yapıtının birinci bölümünde insanın arzularının ve 

gereksinmelerinin çok çeşitli oluşundan söz eder. Freud’a göre, kişiliğin temeli olan ‘ben’ 

kavramı, “bozulmalar” geçirir; ‘ben’in sınırları süreksizdir ve değişkendir.14 Ben “bilinç dışı 

olarak içe doğru ruhsal bir varlık olarak genişler ve sınırları belirsizdir.” İçe doğru genişleyen 

bu ruhsal varlık, belirsiz ‘o’dur. Öte yandan, ben “dışa doğru açık ve keskin sınır çizgileri 

belirler ve bunları korur.” Bu duruma göre, ben’in öz-yapısı, özdeşliği ya da kimliği, iç ve dış 

etmenlerin bireşimlenmesi sürecinde belirginleşir.   

Ben’in kendisini kuşatan dış dünyayı, bir başka deyişle, nesnel gerçekliği kabul etmesi, 

çoğunlukla “acı yaşantılarını ve duyumsamalarını” birliğinde getirir. Dış dünyanın gerçekleri, 

ben’in, diyesi, tekil insanın vazgeçmek istemediği “haz duygusunu” tehlikeye sokar. Bu nedenle, 

ben, haz duygusunu azaltan veya tehlikeye sokan her şeyi kendinden soyutlamaya, 

uzaklaştırmaya eğilimlidir. Haz ilkesi ile gerçeklik ilkesi hep çatışır. Bu çatışma, tekil insanı 

tedirgin eder ve saldırganlığa yöneltir (Freud, s. 3- 4). Freud’un bu belirlemeleri elbette bütün 

‘benler’, benlikler ya da kişilikler için aynı ölçüde ve yoğunlukta geçerli olamaz.  

 

Yaşamın amacı nedir? 

Freud ‘Kültürdeki Huzursuzluk’ kitabının ikinci bölümünde yaşamın anlamını açımlar. Yaşamın 

amacı, Freud’un belirlemesiyle, mutluluktur. İnsanlar mutlu olmak isterler. Mutlu olmak ise, 

“olumlu ve olumsuz olmak üzere, iki yönlü bir uğraş ve duygudur.” İnsan hem acılardan ve 

tatsızlıklardan, haz alamadığı durumlardan uzak durmaya, hem de güçlü bir haz duygusu 

yaşantılamaya uğraşır. İnsan yaşamının amacını belirleyen, “haz ilkesinin programıdır”; ancak 

“yaratım”, mutluluk ilkesini, bir başka deyişle, insanın mutlu olmasını içermez. İnsanın yapısı, 

“mutluluk olanaklarını” azaltmaya, mutsuzluk olanaklarını çoğaltmaya eğilimlidir (Freud, s. 14- 

16). Mutsuzluk, bireyin öz yapısı, toplumsal-kültürel dış dünya ve insanlar arası ilişkilerden 

kaynaklanır. Haz duygusunun karşıtı olan hazsızlık yaşantısı, “gönüllü yanlızlaşma, dış 

dünyadan kopma ve diğer insanlardan kaçma” eğilimlerini güçlendirebilir.  

Bu açıklamalardan da görüleceği üzere, insanın yapısı ve toplumsal-kültürel dış-dünyanın 

özellikleri, insanı güdümle(n)meye, bir başka deyişle, araçsallaştır(ıl)maya açık duruma 

getirebilir. Sokrates’e yöneltilen gençleri doğru yoldan çıkarma suçlamasının bir yönü, insanın 

güdümlenmeye açık öz-yapısında aranabilir. Öte yandan, insan salt güdümlenebilir bir varlık 

                                                 

 

 

14 Siegmund Freud: “Das Unbehagen in der Kultur- Kültürdeki Huzursuzluk”; http://gutenberg.spiegel.de/buch/das-

unbehagen-in-der-kultur-922/1. Kültürdeki Huzursuzluk ile ilgili alıntı ve göndermeler, sadece bu kaynaktandır.  



40 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

olsa, bütün insanların daha öncekilerinin ya da kendilerini güdümleyenlerin kopyası olması 

gerekirdi. Tarihsel süreç, insanın güdümlenebilirliğini göstermekle birlikte, 

bağımsızlaşabileceğini de kanıtlamaktadır. İnsanın bağımsızlaşması, dış etkileri özgür ve özerk 

kararlarıyla ayrıştırma etkenliğiyle, bir başka deyişle, eleştirel aklı geliştirmesi ve öz-bilincini 

özgürleştirmesiyle olanaklıdır.   

 

İkna edici olmak, doğruyu/hakikati söylemeyi gerektirmez 

Sokrates savunmasına “Ey Atina erleri! Suçlayıcılarım sizi nasıl etkiler, hiç bilmiyorum; ancak o 

kadar ikna edici konuşuyorlar ki, az kalsın kim olduğumu dahi unutacaktım. Buna karşın, hiç 

doğru söz yoktu ağızlarında” diye başlar. Suçlayıcılarının tavrını “ikna edicilik”, öz tavrınaysa 

“doğruyu”, “bütün hakikati” söyleme olarak adlandırır (s. 33). Sokrates’e göre, erdemli 

konuşmacı hakikati söylemeli; erdemli yargıçlar da “konuşma tarzını değil, hakikati” 

önemsemelidir (s. 35).  

Bu açıklamalar, Sokrates’in savunmasını hakikat/doğru ve onun karşıtı üzerine kurmuştur. 

Hakikat ve hakikat olmayan arasındaki çatışma tarihin her döneminde, her toplumda yaşanmıştır 

ve yaşanmaktadır ve yaşanacaktır; çünkü her zaman ve her toplumda az sayıda bilge insan 

hakikati söyler. Buna karşın çıkarları ve konumları bundan zarar görenler ise, hakikatin dile 

getirilmesini önlemek için, retoriğe sığınır. Retorikçiler çoğunlukla halkı ikna etmeyi ve yargıyı 

etkilemeyi başarır.   

 

Erk-hakikat ilişkisi nasıl açıklanabilir? 

Sokrates’e iftira edenler, onun “hem yerin altındakileri, hem de göktekileri araştırdığı ve 

başkalarına da aynı şeyleri öğrettiği” için suç işlediğini öne sürer (s. 41). Bu suçlamadan da 

görüleceği üzere, kendi egemenliklerini ve kurulu düzeni sürdürmek isteyenler, aslında her türlü 

araştırmadan korkmaktadır. Araştırma, bilinenin ötesine geçme ve yeniyi arama, yeni bilgi 

geliştirme ve edinme uğraşıdır. Araştırma var-olan bilgiyi sorgulama ve bu bilgilerin doğruluğu 

ve yanlışlığını kanıtlama etkenliğidir. Dolayısıyla, araştırma, var olanı korumak isteyenler 

açısından her zaman sakıncalı ve tehlikelidir. Sokrates’in yargılanmasının başlıca nedeni de onun 

her şeyi merak etmesi, araştırması, doğruluğunu-yanlışlığını sorgulamasıdır; eleştirel 

sorgulamayı, sahte bilgeleri de kapsayacak ölçüde genişletmesidir.    

Sokrates kendisine yönelik karalamaları ortaya çıkarmaya çalışır ve bunu yaparken bütün 

Atinalıları “tanık tutar ve birbirlerini bilgilendirmelerini” ister. Filozofu, para karşılığı gençleri 

eğitmekle suçlayan karşıtları, aslında “gençleri kandırmakta ve peşlerine takmakta ve bunun için 

para almaktadır.” Sokrates, suçlayıcılardan biri olan Kallias’a şunu sorar: Kallias “senin iki 

oğlun yerine, iki tayın ya da buzağın olsaydı, onlara bir bakıcı tutar, maaşa bağlardın” değil mi? 

Bakıcı da onları “hem güzel, hem de iyi duruma getirmek için, doğalarına göre yetiştirmeye 

çalışırdı.” Hayvanlara bakacak kişi, Sokrates’in nitelemesiyle, “herhalde bir seyis ya da bir 

çiftçi olurdu.” Söz konusu olanlar, çocuklardır ve çocuklar, “insan olduklarına göre”, onlara 

“hem insana, hem de yurttaşa özgü erdemin bilgisini” aktaracak birisi bulunmalıdır (s. 43).  
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Sokrates’in bu sözlerin anlamı açıktır: İnsan, ancak insana ve özgür bireye özgü erdemin bilgisini 

edinmek suretiyle insanlaşabilir; özgür ve özerk bireye dönüşebilir. Yetişmekte olan gençlerin 

bilgi ve bilgelikte yetkinleşmesi, hem onların öz çabasını, hem de bilgeleşmiş insanların bilgisini 

edinmeleriyle olanaklıdır; çünkü her türlü gelişme ve yetkinleşme, etkileşim ile gerçekleşir.  

 

Hakikat, ayırıcı bir nitelik midir? 

Savunmasını sürdüren Sokrates’e göre, başkalarıyla karşılaştırıldığında “kendisini sıra dışı yapan 

şey, bütün hakikati söylemesidir.” Bütün hakikati söylemek, “sadece insana özgü bir bilgeliktir” 

ve Sokrates “bu bilgelikte bilge olmaya cüret etmektedir” (s. 45). Ayrıca, “az ya da çok, bilge 

olmadığının” da ayrımındadır ve kendisini bilge sanan, ancak bilge olmayanları da teşhir 

etmekten çekinmemiştir, çekinmeyecektir (s. 49).  

Hakikati bulmaya ve dile getirmeye çalışmak, salt insana özgü bir niteliktir. Hakikati söylemek, 

bilgeleşmenin ve bilgelikte yetkinleşmenin önkoşuludur. Hakikati aramanın temeliyse, özünü 

bilmektir. Özünü bilmeyen, özünün bilgisini yetkinleştirmeyen, başkasının bilgisini, toplumsal-

tarihsel bilgi birikimini de edinemez. Dolayısıyla da bilgelikte yetkinleşemez; çünkü bilgelikte 

yetkinleşme öz-bilgi ve yabancı bilginin buluşmasını ve bireşimlenmesini gerektirir.   

“En çok saygınlık görenlerin, en yetersizler olduğunu” (s. 51) deneyimleyen Sokrates böyle 

kişileri eleştirel sorgulamayla teşhir etmektedir. Bu nedenle, o sahte bilgelerin düşmanlığını 

üstüne çektiğini bilmektedir. Bu ayrım, Sokrates’i daha bilge yapan etmendir. İnsan ve toplum 

yanıltılabilir, araçsallaştırılabilir. İnsanı ve toplumun bir bölümünü yanıltanlar ve 

araçsallaştıranlar, yetersizlerdir; bilge olmamalarına karşın, bilge gibi görünmesini başaranlardır. 

Hakikati yaşam ilkesi olarak gören yetkin bir bilge, diğer insanları araçsallaştırmaktan utanç 

duyar.    

  

En bilge kişi, Sokrates gibi, gerçek bilgelik karşısında hiçbir değeri olmadığını anlayandır 

Çeşitli meslek ve uğraş alanlarından insanları bilge olup olmadıkları bakımından sorgulayan 

Sokrates, savunmasında sözü ozanlara getirir ve şunları söyler: Aynı yetersizler gibi, ozanlar da 

şiirlerini “bilgelikle değil, doğalarından kaynaklanan bir şeyle ve bir peygamber ya da kâhin gibi 

vecde gelerek” yaratmaktadır (s. 53). Sokrates’in ozanlara ve yazarlara ilişkin bu sözleri, 

Kuran’da yer alan ‘Şuara ayetini” anımsatmaktadır.  

Becerikli zanaatkârlar da ozanlarla “aynı kusura sahiptir”; çünkü onlar da “kendilerini en 

önemli konularda çok bilge” sanırlar. Sokrates “ne onların bilgeliğinde bilge, ne de onların 

cehaletinde cahil” olmamaya ve “olduğu gibi kalmaya” karar vermiştir.  

Bu filozof, sayılan toplum kesimlerine ilişkin eleştirel sorgulama sürecinde “karşısındakilerin 

bilgeliğini çürüttüğü için” diyesi, bilge olmadıklarını kanıtladığı için hep düşmanlık kazanmıştır. 

İnsanların şu sonuca varmasını beklemektedir Sokrates: “En bilge kişi, Sokrates gibi, gerçekte 

bilgelik karşısında hiçbir değeri olmadığını anlamış olandır” (s. 55).  

Sokrates, bilgeleşmek için, hep hakikatin, peşinde koştuğu ve tanrının hizmetinde olduğu için, 

“yok ve yoksul” kalmıştır. Öte yandan, özgür istençleriyle Sokrates’i izleyen ve insanların 

bilgeliğini sorgulamasından hoşlanan varlıklıların çocukları, onu “taklit ederek, başkalarını 
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sınamaya” soyunmaktadır. Böylece, “çok az şey bilenlerin ya da hiçbir şey bilmeyenlerin” 

sayısal olarak ne denli çok olduğunu görmektedirler. Varlıklıların çocuklarının sınadığı yetersiz 

ve bilgisizlerin güçleri, bunlara değil, Sokrates yetmektedir. Bu önemli ama değersiz kişiler, 

“rezillerin rezili Sokrates diye birinin, gençleri yoldan çıkardığını” öne sürmektedir.  

Büyük bir topluluk oluşturan bu saygın görünümlü bilgisizler, Sokrates’in vurgulamasıyla, 

“felsefe yapanların” tümüne karşı “kök cisimlerini ve yer altında olup bitenleri” araştırmakla, 

“tanrıların varlığına inanmamak” ile suçlamaktadır. Bütün bu iftiralar karşısında kalan Sokrates 

“hiçbir şeyi saklamadığı ve hiçbir şeyi söylemekten kaçınmadığı için” her zaman düşman 

kazanacağını bilmektedir (s. 57- 59).  

Sokrates’in bu belirlemesi, açımlamaya elverişlidir. Genç insanların yaşamdaki başlıca amacı, 

Freud’un ‘Kültürdeki Huzursuzluk’ta serimlediği gibi, haz ve mutluluğu deneyimlemektir; bu 

deneyimi süreklileştirmektir. Az sayıda genç insan bilgi ve bilgelikte yetkinleşmek isteyebilir ve 

bu amaçla bilgelikte yetkinleşmiş insanların izlediği yolu izlemek için uğraşabilir. Peki, Sokrates 

ya da bir başkası, genç insanların kendisine öykünmesini önleyebilir mi? Elbette böyle bir şey 

söz konusu olamaz. Tam da bu nedenle, hakikati ve erdemi, insanlaşmanın ve bilgeliğin, 

insanlaşmada ve bilgelikte yetkinleşmenin kaynağı olarak görenler, her zaman gençleri baştan ya 

da yoldan çıkarmakla suçlanabilirler.    

 

Kötülük tek bir kişiden kaynaklansa, o kişiyi ortadan kaldırmakla, tüm kötülüğün ortadan 

kalkması gerekmez mi?  

Sokrates’i suçlayanlar, “Sokrates, gençleri yoldan çıkardığı, kentin tapındığı tanrılara 

tapınmadığı, onların yerine başka yeni tanrılar koyduğu için yasaları ihlal etmiştir” demektedir. 

Sokrates, bu tür suçlamaları yapanlardan biri olan Meletos’a sorar: “sen toy delikanlıların 

yetkinleştirilmesini” çok önemsersin değil mi? “Evet” yanıtını alınca, sözlerini sürdürür: “O 

halde gel ve bu adamlara, kimin onları yetkinleştirdiğini söyle”; çünkü onları kimin 

“yetkinleştirdiğini” biliyorsun. Meletos “yasalar” diye geçiştirmeye çalışır; ancak Sokrates 

üsteler ve “yasaları bilen” bilgenin kim olduğunu, yargıçların, dinleyicilerin, senatörlerin ve tüm 

halkın gençleri yetkinleştirip yetkinleştiremeyeceğini sorar. Meletos’un yanıtı “onlar da 

yetkinleştiriyor” şeklindedir. Meletos’un öne-sürümüne göre, yargıçlar, dinleyiciler, senatörler ve 

hatta tüm halk, gençleri yetkinleştirmelerine karşın, onları yoldan çıkarmamaktadır. Ancak 

yalnızca Sokrates, gençleri yetkinleştirerek, onları yoldan çıkarmaktadır ve böylece suç 

işlemektedir. Sokrates bu gerçek dışı öne-sürüme şöyle tepki gösterir: “Sadece bir tek adam, 

gençlere zara verseydi, diğerlerinin tümü gençlere yararlı olsaydı, gençler için ne büyük bir 

mutluluk olurdu (s. 61- 65). Gençlere zarar veren, onları yoldan çıkaran tek bir adam ortadan 

kaldırılınca, tüm kötülük de ortadan kaldırılmış olurdu. 

Böyle akıl dışı bir şey söz konusu olamayacağı için, bütün kutsal güçlere, “ayın ve güneşin de 

tanrı olduğuna inanan” Sokrates’in “kentin inandığı tanrılara inanmayarak, başka yeni ilahi 

güçlere inanmayı öğreterek”, gençleri yoldan çıkardığı öne sürümü, yalnızca bir karalamadır (s. 

69- 71).  



43 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Kutsal şeylere inandığı için, tanrılara da inanmasının doğal olduğunu, “tanrıların çocuklarını da 

ilahi güçler” olarak gördüğünü vurgulayan Sokrates, tanrılara inanmadığı öne sürümünü, 

“ortalığı bulandırmaya çalışmak, sadece oyun oynamak” olarak niteler. Filozof bu tür suçlamalar 

için kendini savunmasına gerek bile olmadığını dile getirir (s. 75- 76). 

Bu bağlamda birkaç hususu dile getirmek gerekir. Sokrates’in gerekçesi uyarınca, kendisine 

yöneltilen 'gençleri yoldan çıkarma suçlaması', onun doğru bildiklerini tüm insanlara dolayısıyla 

da gençlere söylemesine dayandırılır. Sokrates, insanları yetkinleştirmek amacıyla, onlara erdem 

ve hakikati söylemektedir. Eğer bu suç ise, suçlayıcıların başında gelen Meletos’un dediği gibi, 

salt Sokrates değil, gençleri yetkinleştirenlerin tümü bu suçu işlemektedir. Burada şu soru 

sorulabilir: Hem suçlayanlar ve yargılayanlar, hem de suçlanan aynı kültür içinde yetiştiğine 

göre, onları birbirinden ayıran nedir? Bu sorunun yanıtını belirginleştirebilmek için, yine Freud’a 

başvurulabilir.  

 

Kültürdeki huzursuzluğun kaynakları nelerdir? 

Sokrates gibi, onu suçlayanlar ve yargılayanlar da o zamana değin yaratılan kültürel birikimin 

ürünüdür. Kültür ise, Freud’un ‘Kültürdeki Huzursuzluk’ adlı yapıtındaki tanımlamasıyla, 

insanların gerçekleştirdiği ve onları hayvanlardan ayıran başarımların, kurumların tümünün 

toplamıdır. Bu başarımlar ve kurumlar, öncelikle insanın doğaya karşı korunmasına ve insanlar 

arasındaki ilişkilerin düzenlenmesine hizmet eder. Yeryüzünü insana yararlı duruma getiren ve 

doğa güçlerinin şiddetine karşı koruyan bütün etkenlikler, üretim araçları ve değerler ‘kültürel’ 

bir öz-yapı taşır. Bunların toplamı aynı zamanda kültürel birikimi oluşturur ve insan, 

toplumsallaşma sürecinde bu birikimi edinir.  

Öte yandan, insan, Freud’un nitelemesiyle, “tümel güç ve tümel bilgi”, bir başka deyişle, her şeyi 

bilme ve her şeyi yapma gücü ile ilgili ülküsel tasarımlar geliştirmiş ve bunları 'tanrı' kavramında 

somutlaştırmıştır. İnsanlar, istemleriyle, özlemleriyle ulaşamayacağı ya da kendisine yasaklanan 

şeyleri tanrılarına atfetmiştir. Bu bakımdan, çok-tanrılı dönemde tanrılar “kültür ülküleri” olarak 

adlandırılabilir. İnsanın doğa üzerindeki egemenliğini artıran her türlü ilerleme, insanı, tanrı 

ülküsüne yaklaştırmıştır. Böylece, insan, Freud’un deyişiyle, tanrısal nitelikleri taşımasa bile “bir 

tür protez tanrı” olmuştur. Bilimsel ve teknik ilerlemelerle güçlenen kültürel ilerleme, insanın 

“tanrıya benzerliğini” giderek güçlendirecektir. Sanat, insanı yetkinleştiren önemli yaratım 

alanlarından biridir ve kültürün estetik yönünü oluşturur. Kültür insanından “güzelliğe değer 

vermesi” beklenir. Sanatın yanı sıra, düzen ve temizlik de kültür değeridir. Sanat somut bir yarar 

sağalamaz. Buna karşın sanata ve güzelliğe değer verilmesi, kültürün salt “yarar” ilkesini 

amaçlamadığını gösterir. Sanat, yarar ilkesini gözetmez; ancak yarar ilkesini simgeleyen düzen, 

insana “uzamı ve zamanı en iyi şekilde değerlendirme” olanağı verir.  

Söz konusu nedenlerle, Freud’a göre, kültür “yüksek psikolojik etkenliklerin, düşünsel, bilimsel 

ve sanatsal başarımların/verimlerin ve insan yaşamına yön veren düşüncelerin korunması ve 

değerli görülmesi” olarak tanımlanabilir. Freud’un değerlendirmesi uyarınca, kültürün bir öğesi 

olan yönlendirici düşünceler arasında “dinsel dizge” en üst konumdadır. Bunun dışında insanın 
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“ülkü oluşturumları olan felsefi düşünceler ve bir kişinin,  bir halkın ve tüm insanlığın olası 

yetkinleşmesini sağlayan tasarımlar” sayılabilir.  

Bütün insansal etkenlikleri itici gücünün, “yarar ve haz sağlama” olduğu düşünülünce, bu iki 

etmenin, sayılan kültürel öğeler için de geçerli olduğu söylenebilir. Bu bağlamda sözü edilen 

“dinsel ve felsefi dizgelere ve sayılan ülkülere ilişkin değer yargılarında” yanılma söz konusu 

olabilir. Kimileri sayılan kültürel öğeleri “insan düşüncesinin en üst verimi/başarımı” olarak, 

kimileriyse “yanılmalar” olarak değerlendirebilir. Bu görüş farklılığı, kültürel çatışmaların 

kaynaklarında biridir.    

 

Kant ve Hegel'de insan kavramı 

Immanuel Kant 'Pragmatik Açıdan Antropoloji' adlı yapıtında tutkuları, 'tutku olarak özgürlük 

eğilimi', 'tutku olarak öç alma arzusu' ve 'başka insanlar üzerinde etki kurma eğilimi' olarak üçe 

ayırır. Kant'ın çözümlemesiyle, "kendi nesnesinin tasavvurundan doğan belli bir arzunun öznel 

olarak oluşma olanağı, eğilimdir."  Bu nesneye sahip olmaya yönelik "arzulama yeterliliğinin 

içsel olarak zorlanması, güdüdür." Tutku ise, "bütün eğilimlerin karşılaştırılması amacıyla, belli 

bir seçime ilişkin olarak aklı engelleme eğilimidir." Tutkular, akıl dışı olmak zorunda değildir; 

akıl yürütmeyi de kapsayabilir. Öte yandan, yoğun duygu, coşku olduğunda, tutku "hastalığa" 

dönüşür (Kant 1983, s. 599).  

Hegel’in ‘Erken Dönem Yazılar’ adlı yapıtının ‘Aydınlanma- Kavrayış Yoluyla Etkinleşmek 

İstemek’ adlı bölümündeki belirlemesiyle,   insan “öyle çok-yönlü bir varlıktır ki, ondan her şey 

yapılabilir” (Hegel 1983, s. 31). İnsanın duyumsamalarının “çok katmanlı örüntülenen dokusu, 

öyle çok uç noktaya sahiptir ki, her şey -bu uçlardan birinden bir şey çıkmasa, öbüründen çıkar- 

bu uç noktalarla bağlantılandırılabilir.” Bu nedenle, insan “en saf boş-inanca, en büyük 

hiyerarşik ve politik tutsaklığa yeteneklidir.” Hegel, anılan yapıtının ‘İsa kurtarıcı olarak 

konuşuyor’ adlı bölümünde dinsel iletilerin insan üzerindeki etkilerinin hangi boyutlara 

ulaşabileceğinin, insanların “doğuştan gelen güçleri ve özgürlüklerinden vazgeçerek, gönüllü 

olarak ebedi vesayete boyun eğmelerine bağlı olduğunu, bu bağlılığın akla vurulan 

zincirlerinden çok daha büyük ve kötü olduğunu” belirtir (Hegel 1983a, s. 114).  

Öte yandan insan salt bağımlılaşmaya, tutsaklaşmaya ya da yok etmeye eğilimli değildir. 

Bağımsızlaşmak ve yapıcı-eleştirel aklı geliştirmeye de yeteneklidir. Hegel’in ‘Mantık Bilimi’ 

adlı yapıtının ‘Belirlenim, Yaratılmışlık, Sınır’ bölümündeki açımlamasıyla, insanın belirlenimi, 

“düşünen akıldır.” Düşünmek, insanın “yalın belirlenmişliğidir”; insan kendini düşünmekle 

hayvandan ayırır. İnsan “başlı başına düşünmedir.” Bu düşünme, “başkası için olmadır” ve insanı 

başkasıyla bütünleştirir. Ayrıca düşünme, insandadır; “insan kendisi düşünmedir”; düşünme, 

insanın “varlığı ve gerçekliğidir.” Ancak insanın varlığı düşünmede olmakla, düşünme 

“somuttur”; içerik ve doyum kazanır ve böylece “düşünen us/akıl” niteliği kazanır. Söz konusu 

nedenle, düşünme, “insanın belirlenimidir”; ancak bu belirlenim, “kendi başına yalnızca ‘olmalı’ 

olandır, olması gerekendir” (Hegel 1983b, s. 132- 133).  
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Üst-ben'in bağımlılaştırma isteği nelere yol açabilir? 

Freud'a dönelim. Bu filozof, kültürün öz-yapısal özelliklerinden birinin de insanlar arasındaki 

ilişkileri düzenleyen “toplumsal ilişkiler” olduğunu belirtir. Toplumsal ilişkiler, insanı, “komşu, 

yardımcı işgücü, bir başkasının cinsel nesnesi, bir ailenin, bir devletin üyesi” olarak kapsar. 

Kültür, “toplumsal ilişkileri düzenlemekle” başlar. Toplumsal ilişkiler demokratik bir biçimde 

düzenlemez ise, “tek kişinin keyfine bağımlılaşma” başlar. Tek kişi, toplumsal ilişkileri “kendi 

çıkarları ve güdüleri” doğrultusunda belirler. Böylece kendini bir 'üst-ben' durumuna getirir. 

İnsansal birlikte yaşam ise, ancak “her tek kişiden daha güçlü olan ve her tekil kişiye karşı birlik 

ve bütünlük içinde davranan çoğunluk” ile olanaklıdır.  

Bu çoğunluğun gücünün/erkinin ‘hukuku’, “tek kişinin gücünün ‘ilkel şiddet’ olarak mahkûm 

edilmesini sağlar.” Tek kişinin gücünün yerini, toplumun gücünün alması, “belirleyici kültürel 

bir ilerlemedir.” Tek kişi güdülerini ve gereksinmelerini sınırlandırmaz. Toplumun üyelerinin, 

diyesi tekil insanların kendilerini “gereksinme giderme olanakları bakımından sınırlandırması”, 

toplumun gücünün özünü oluşturur. Buradan da “adalet” kavramı doğar. Adalet, “verili hukuk 

düzeninin, tek kişinin isteğine göre bozulmayacağının güvencelenmesidir.” Kültürel gelişmenin 

ilerlemesi, hukukun, “şiddet kullanan tek bir kişi gibi davranan küçük bir topluluğun, toplumsal 

sınıfın ya da kabilenin istencine” indirgenmemesine bağlıdır. Bu bağlamda amaç, “herkesin 

güdülerinden özveride bulunarak katkıda bulunduğu ve hiç kimsenin bir daha ilkel şiddetin 

kurbanı durumuna gelmediği bir hukuk” olmak zorundadır.  Böyle bir hukuk ile güvence altına 

alınan bireysel özgürlükler, kültürel gelişmenin düzeyiyle “sınırlandırılır”; adalet ise, “hiç 

kimsenin bu sınırlandırmanın dışında bırakılmamasını” gerektirir. Tek kişinin özgürlüğü, 

Hegel'in de vurguladığı gibi, özgürlük değil, despotizmdir (Kula 2010, s. 103- 107). Despotizm 

ise, Freud'un deyişiyle, “kültür düşmanlığının temeline” dönüşür. Dolayısıyla, özgürlük istemi, 

“kültürün belli biçimlerine ve savlarına”, bir başka deyişle, tek kişinin ya da küçük bir 

topluluğun istencine ve keyfiliğine karşı çıkıştır. Bu bakımdan, özgürlük istemi, 'üst-ben'in 

keyfiliğini sınırlandırma girişimidir.  

Öte yandan, bireysel özgürlük istemi veya savı kendisini her zaman “yığınların istencine karşı 

savunmak” zorundadır. İnsanlığın önemli görevlerinden biri, Freud’un belirlemesiyle, “bireysel 

istemlerle yığınların istemi arasında mutluluk verici bir dengeyi” kurmaktır. Kültürel gelişmenin 

sürmesi, bu dengenin kurulmasıyla olanaklıdır. Kültürün belli bir biçimlendirimiyle bu dengenin 

kurulması veya “uzlaşmaz çatışmaya” dönüşmesi, insanlığın yazgısal sorunudur.  

 

Saldırganlık eğilimi, kültürün önündeki temel engeldir 

Freud, “saldırganlık eğiliminin, insanın temel güdüsü” olduğunu ve bu güdünün, kültürün 

önündeki temel engeli oluşturduğunu öne sürer. Kültür, bu filozofa göre, “erosu, tekil kişileri, 

aileleri daha sonra da soyları, halkları ve ulusları, daha büyük bir birlik olan insanlıkta 

toplamaya hizmet eden tikel bir süreçtir.” Öte yandan, kültürün bu programına/izlencesine 

“insanın doğal saldırganlık güdüsü” direnir; bu güdü, “bir kişi herkese karşı, herkes bir kişiye 

karşı” şeklini alır. Bu saldırganlık güdüsü, “ölüm güdüsünden doğar ve ölüm güdüsünü temsil 

eder”; ölüm güdüsü, kendisiyle “dünya egemenliğini paylaşan erosun yanında” yer alır. Bu 
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nedenle, kültür gelişimi, insan türünde görülen “eros ile ölüm, yaşama güdüsü ve yok etme/yıkım 

güdüsü arasındaki savaşım” olarak gerçekleşir.  

Bu belirlemeleri sorgulamak yararlı olabilir. Freud, saldırganlık eğilimini, ölüm güdüsünü bağlar. 

Ölüm kaçınılmaz olduğuna ve insan da ölüm bir canlı olduğunu bildiğine göre, Freud’un 

saldırganlık güdüsünü saltlaştırdığı söylenebilir. Her türlü olumsuzluğa karşın, saldırganlık 

güdüsünü denetim altına almayı başaran çok sayıda insan vardır; hatta olağan durumlarda bunlar 

çoğunluktadır. Bu nedenle, saldırganlık eğilimi ve ölüm güdüsü arasındaki ilişkiyi 

ayrımlaştırmak gerekir.    

Freud ‘Kültürdeki Huzursuzluk’ adlı yapıtının yedinci bölümünde kültürün kendisine karşı 

direnen saldırganlığı nasıl etkisizleştirmeye,  önlemeye çalıştığı sorunsalını irdeler. Saldırganlık 

doğal olarak tekil kişiden kaynaklanır. Bu nedenle, Freud, sorunu irdelemeye, tekil kişinin 

“saldırganlık hazzını” dizginlemek veya alt etmek için nasıl davrandığıyla başlar. Saldırganlık, 

“içselleştirilir ve böylece nereden geldiyse, oraya geri gönderilir.” Bir başka anlatımla, 

saldırganlık, “tekil kişinin kendi ben’ine yönelir.” Burada, “ben’in bir bölümü tarafından 

üstlenilir.”  

 

Özgürleşmek isteyen benler, üst-ben ile nasıl baş edebilir? 

Freud, benliğin veya tekil kişinin saldırganlığını üstlenen ve benliğinin diğer kısmına karşı çıkan 

bölümünü, “üst-ben” olarak adlandırır. Bu üst-ben aynı zamanda vicdan kavramının da temelidir 

ve “vicdan olarak aynı katı saldırganlık isteğini” içinden çıktığı benliğe yöneltir. Tekil benlik 

ise, saldırganlık isteğini ya da hazzını kendi dışındaki insanlara, yabancılara yöneltir.  

Freud, üst-ben ile ona bağımlı olan ben arasındaki gerilimi “suç bilinci” olarak niteler. Suç 

bilinci, “cezalandırma bilinci”  veya cezalandırma güdüsü olarak ortaya çıkar. Dolayısıyla kültür, 

bireyin tehlikeli saldırganlık hazzını “zayıflatmak, içindeki bir yetke tarafından denetlettirmek 

suretiyle” aşar. Freud sözünü ettiği suç bilincini, suç duygusu ya da “günah duygusu” olarak da 

nitelendirir.  

Freud’a göre, “büyük bir değişiklik, üst-ben oluşturumu yoluyla otoritenin/yetkenin 

içselleştirilmesiyle” ortaya çıkar. Yetkenin, üst-ben oluşturumuyla içselleştirilmesi, iyiyle kötü 

ayrımını ve “ortaya çıkma korkusunu” ortadan kaldırır; üst-bene sığınan tekil benlikler her şeyi 

yapma hakkını ve yetkisini kendisinde görmeye başlar. Üst-ben ise, tekil benliklere her şeyi 

yapabileceği tehdidiyle aklına esen her şeyi yapar.  

Bu açıklama uyarınca, keyfiliği denetlenemeyen üst-ben kültürel gelişme önündeki en büyük 

engele, kültür yıkıcısına dönüşebilir. Bu nedenle, kültürel gelişmenin sürekliliğini sağlayabilmek 

için, üst-benin keyfiliğinin hukuk ya da hukukun üstünlüğü ile sınırlandırmak gerekir. Freud’un 

‘Kültürdeki Huzursuzluk’ yapıtından Sokrates’e dönelim.                    

 

Hiçbir kötülük bir kişiyle bitmez 

Sokrates’e dönelim. Bu filozofun ‘Savunması’ndaki deyişiyle, kendisini “asıl mahkûm edecek 

şey, kendisine karşı doğan nefrettir”; nefreti yaratan da suçlayıcılar Meletos ve Anytos’un 

karalamaları ve hasedidir. Ayrıca, bu karalamalar sürdüğü ürece, başka iyi insanlar da mahkûm 
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edilecektir. Bu nedenle, Sokrates’in anlamlı deyişiyle, “hiçbir kötülük benimle (Sokrates ile) 

bitmeyecektir” (s. 77).  

Sokrates’e göre, bir insanın yargılanmasında, o insanın “hakça olanı mı, yoksa olmayanı mı 

yaptığına bakılmalıdır.” Öz-saygısı olan insanlar, hak ve hakikat için savaşım verenlerin yaşam 

ve ölüm olasılığını hesaba katar. Örneğin, “Troia’da (Truva’da) ölen yarı tanrılar ve diğerleri, 

Thetis’in rüsvay olup sağ kalmaktansa, tehlikeyi hiçe sayan oğlu” hafife alınamaz. Thetis, 

annesinin “evladım, yoldaşın Patroklos’un katlinin öcünü almak için, Hektor’u öldürürsen, sen 

de o öleceksin” uyarısına karşın, ölümü tehlikesini hiçe saymıştır; çünkü dostunun “öcünü 

almadan korkak biri gibi yaşamak, onu daha fazla korkutmuştur.” Thetis, “hemen ölebilirim, 

hele zalime hak ettiği cezayı vereyim de; aksi halde burada böyle alay konusu olamam” demiştir 

(s. 79). İnsan, Sokrates’in bilge anlatımıyla, üstlendiği görevin ya da “bulunduğu konumun 

risklerini göze almalı; utancın karşısında ne ölümü, ne de başka bir şeyi umursamalıdır”; utançlı 

durumda yaşamak, ölümden daha kötüdür.    

Sokrates de yaşam bu ilkesini önemsemekte, “felsefe yaparak yaşamak için” ölümü hiçe 

saymaktadır. Felsefe yaparak yaşamaktan korksa, kendi anlatımıyla, “ölümden korkmuş, bilge 

olmadığı halde kendini bilge sanmış olurdu”; çünkü ölümden korkmak, bilge olmadığı halde 

“bilge görünmekten başka bir şey değildir.” Ayrıca, ölümün, “insanın başına gelen bütün 

iyiliklerin en büyüğü olup olmadığını” kimse bilemez (s. 81). Bir insanın “bilmediği halde 

kendisini biliyor sanması, en çok azarlanmayı hak eden cehalet türüdür.” Her erdemli ve bilge 

insan gibi, Sokrates de “bildiğini ve bilmediğini” bilen insandır; “yetkin olana karşı, insan olsun, 

tanrı olsun, haksız davranmanın, itaatsizlik etmenin kötü ve utanç verici bir şey olduğunu” 

bilmektedir. Anytos, yargılayıcılara, Sokrates’i “elinizden kaçırırsanız, peşinden giden 

çocuklarınız, Soktates’in öğrettikleriyle bütünüyle yoldan çıkacaklar” demektedir. Ancak 

Sokrates, “felsefe ve araştırma yapmama” koşuluyla salıverilmeyi kabul etmeyeceğini, para ve 

şan peşinde koşmak yerine, “anlayış gücü, hakikat ve ruhun yetkinleşmesi” ile uğraşmaktan 

hiçbir koşul altında vazgeçmeyecektir (s. 83- 85). Her türlü iyiliğin kaynağının, erdem ve 

hakikati arama olduğunu hep söyleyecektir. Eğer bunlar zararlı şeylerse, bunlarla “gençleri 

yoldan çıkarmayı” hep sürdürecektir. “Defalarca ölecek olsa bile bunlardan başka bir şey” 

söylemeyecektir.  

Tarihin her döneminde vatan ya da yurt kavramını kendi çıkarlarını yansıtan ideolojisini haklı 

gösteren, bu çıkarları ve ideolojiye karşı çıkanları vatan haini olarak nitelendirenler olmuştur ve 

bundan sonra da olacaktır. Freud’un geliştirdiği ‘üst-ben’ kavramının başatlaştırılmasında, yurt, 

ulus ve din gibi kapsayıcı kavramlar kullanılır; çünkü bu kavramlar,  kapsayıcılıkları ve 

taşıdıkları değer bakımından önem taşıdıkları için her zaman araçsallaştırılmaya elverişlidir.  

 

Entelektüelin siyasi işlevi 

Sokrates’i “gençleri örgütlemek, yoldan çıkarmak” ile suçlayanlar, onu çıkar sağlamakla 

suçlayamamakta, bu konuda bir tanık gösterememektedir. Sokrates ise çok iyi bir tanık 

göstermektedir. Onun tanığı, “yoksulluğudur” (s. 91). Sokrates suçlayıcılarıyla birlikte, 

haksızlığa, erdemsizliğe “göz yummaktansa”, haklının ve hakikatin yanında yer alarak “daha 
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fazla riski göze almayı” yeğlemektedir (s. 95). O hiç kimseye “adalete aykırı bir ayrıcalık” 

tanımamıştır. Bunun yanı sıra, kendisine kulak veren “gençleri ve yaşlıları asla geri 

çevirmemiştir”; bilgisini  “varsıllara da yoksullara” sunmuştur. “Hiç kimseye asla ders 

vermemiştir”; sadece söylediklerini dinlemek isteyenlere ve yanıt vermek isteyenlere “sorular 

yönetmiştir” (s. 97).  

Sokrates’in “hiç kimseye ders vermedim; ne yapması gerektiğini söylemedim; yalnızca sorular 

sordum” sözleri, bugün de her entelektüelin özen gösterdiği bir yaşam ilkesidir. Bu ilke, ‘aydın 

sorunsalını’ öne çıkaran Michel Foucault’nun ‘Entelektüelin Siyasal İşlevi’ yapıtında açıkça 

görülebilir. Foucault, bu kitabının ‘Analitik Siyaset Felsefesi’ adlı bölümünde de erk ile felsefe 

arasındaki ilişkiyi konulaştırır. Bu filozofun anlatımıyla, Batı’da filozofun “en eski işlevlerinden 

biri, erkin fazlasını ve aşırı üretimini” sınırlandırmak olmuştur. Batı’da filozof “az çok her 

zaman despot(izm) karşıtı” bir tutum sergilemiştir. Despotizm karşıtlığı, “Yunan felsefesinin 

başlangıcından beri birçok biçim altında” ortaya çıkmıştır. Ayrıca, filozof, erki “kötüye 

kullanmasını engelleyebilecek bilgeliği, erdemi ve hakikati” egemene öğreterek de “anti- despot” 

olabilir. Filozof, “filozof olarak ve felsefi pratik ve düşüncesinde bağımsız kalacağını söyleyerek, 

anti-despot” işlevi görebilir15 (Foucault 2011, s. 197). Bütün bunların dışında, felsefenin 

belirleyici ve temel yönelimi, “hakikatle uğraşmak veya varlığı sorgulamak” olduğu için, filozof, 

siyaset ve erkten uzak durmalıdır. 

“Buyurmaktan çok sakındığını” söyleyen Foucault da Sokrates gibi, asıl işlevinin “sorular 

sormak”, olanak olduğunca “büyük kesinlikle, olabilecek en karmaşık ve güç biçimde” sorular 

sormak olduğunu vurgular (Foucault 2011, s. 305).          

Homeros gibi, Sokrates de “bir meşe ya da bir kaya kovundan değil, insanlardan çıkmıştır.” Bu 

nedenle, hem yakınları hem de üç oğlu vardır. Filozof yargılayanlara ve suçlayanlara 

yalvarmayacaktır; çünkü onun gibi “bir ada sahip birinin” başının dik olması ve yalvarmaması 

“en güzel şeydir.” Ayrıca, Sokrates, bazılarının söylediği gibi, kendisini “bilgelik ve yiğitlikte 

seçkin biri” olarak görmemektedir. Bununla birlikte, “hiç ölmeyecekmiş gibi, öldürülmemek için 

hayret verici şekilde” davrananlardan da kent adına utanç duymaktadır (s. 105).  

Sokrates “ne yalvarmak, ne de yalvararak yakasını” kurtarmak gibi bir amaç gütmektedir; 

yargılayanlara yalvararak yakasını kurtarmak hakça değildir; “hakça olan, yargılayanları 

bilgilendirmek ve ikna etmektir.” Öte yandan, yargılayanlar da “adaleti lütuf gibi dağıtmak 

yerine, hakça olanla olmayanı birbirinden ayırmayı” bilmelidir. Yargıçlar, yasalara göre 

yargılamaya yemin ettiklerine göre, yasalara uygun karar vermeli, yeminlerini bozmamalıdır; 

yargılananlar da onları “yeminlerini bozmaya alıştırmamalıdır” (s. 107).  

“Yaşamımı sessiz sedasız sürdürmeyi öğrenemedim bir türlü” diyen Sokrates çoğu kişinin 

yaptığı gibi, “para peşinde koşmayı, evini yönetmeyi, meclislerde konuşmayı, kent içinde ortaya 

                                                 

 

 

15 Michel Foucault (2011): 'Entelektüelin Siyasi İşlevi'; Ayrıntı Yayınları, üçüncü baskı, İstanbul 
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çıkan siyasal birlikleri” ihmal etmiştir; çünkü “bu işlerin içinden canını kurtaramayacak kadar 

dürüst olduğuna” inanmıştır (s. 109- 111).  

Sokrates’in bilge deyişiyle, “ölümden kaçıp kurtulmak zor değildir; çok daha zor olan, 

kötülükten kaçıp kurtulmaktır”; çünkü kötülük, “ölüme yakalanmıştır”; ancak onu suçlayanlar ve 

yargılayanlar “kötülüğe” yakalanmıştır. Sokrates “ölüm cezasına” çarptırılmış yaşlı bir adam 

olarak Atinalıların arasından ayrılmaktadır; onlar ise “hakikat tarafından fesatlığa ve 

adaletsizliğe mahkûm edilmiş olarak ayrılmak” zorundadır. Sokrates “kendisine layık görülene 

katlanacak, onlar da layık olduklarına katlanacaktır” (s. 121).  

Sokrates’i ölüme mahkûm edenler, “yaşamlarının hesabını vermekten kurtulacaklarını 

düşünerek”, bu kararı vermiştir; ancak onlar hep hesap verecek, “hesap soranlar” hep 

çoğalacaktır. Hesap soranlar “ne denli gençleşirse, o denli sorgulayıcı” olacaktır. Haksız yere 

insanlara zarar verenler, onları öldürenler “onursuzca” yaşamaya yazgılı olacaktır. “En onurlu ve 

en kolay yol, diğerlerini baskı altında tutmak değil, kendini yetkinleştirmeye hazır olmaktır.” Öz-

yetkinleşim ve öz-eğitim uğraşı, bireyi özgürleştiren eğitimin taşıyıcı gücüdür. Sokrates ölüm 

kararı uygulanana değin “gençlerle söyleşmeyi” sürdürecek, buna hiçbir güç engel olamayacaktır 

(s. 123).  

Ölüm, Sokrates açısından “Hesiodos ya da Homeros ile zaman geçirmek için” bir fırsattır. 

Ayrıca o bu dünyadaymış gibi, öte dünyadakileri “sınamayı ve soruşturmayı/sorgulamayı” 

sürdürecektir. Helenlerin en düzenbazı olan Agamemnon’u, bir başka deyişle, “büyük bir orduyu 

sınayabilmek için, Troia’ya kadar getireni, Odysseus’u, Sisyphos’u sınayabilmek, onlarla 

tartışmak” tanımlanamaz bir mutluluk olacaktır. Ayrıca, hem oradakiler “buradakilerden daha 

mutludurlar, hem de söylenenler doğruysa, geri kalan zamanlarında ölümsüz olurlar” (s. 129).    

                  

Üst-ben neler yapabilir? 

Kültürel üst-ben ile tekil insanın üst-beni arasındaki bir örtüşme noktası vardır: Her iki üst-ben de 

“ülküsel istemler oluştururlar ve bunların yerine getirilmemesini ‘vicdan korkusu’ ile 

cezalandırırlar." Bu bağlamda toplumsal üst-bendeki “ruhsal süreçler” daha anlaşılır niteliktedir. 

Gerilim durumunda toplumsal üst-benin saldırganlıkları,  “suçlamalar” şeklinde yüksek sesle dile 

getirilir. Kültürel üst-ben “ülkülerini oluşturur ve istemlerini ortaya koyar.” İstemler, “insanlar 

arası ilişkiler ile ilgilidir” ve “etik” kavramında toparlanır. Kültürel üst-benin istemlerin yansıtan 

etik kavramına her zaman ve her dönemde “büyük değer” atfedilir. Söz konusu öznel etik, 

“kültürün en zayıf, en yaralanabilir noktasında görülürleşir.” Bu nedenle, etik, “iyileştirici 

uğraş/deneme” olarak, “üst-benin buyruğunu yerine getirme çabası” olarak görülmelidir. 

Kültürel üst-ben buyruk verir ve tekil insanın buyrukları yerine getirecek durumda olup 

olmadığına bakmaksızın, buyruğun izlenmesini ister. Bunun için dinsel etik anlayışını öne 

çıkarır. Öte yandan dinsel etik “daha iyi bir öte dünya vaatlerine” sarılır. Freud’un öne-

sürümüyle, “yeryüzünde erdem bir değer olarak yerleşmediği sürece”, dinsel etiğin etkisi sürekli 

olamaz.     
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Arno Schmidt, İkinci Dünya Savaşı deneyimi ve insan 

İkinci Dünya Savaşı’nı asker olarak dolaysız deneyimleyen Alman yazar Arno Schmidt, Mayıs 

1945’te Almanya’nın yerle bir edildiği günlerde savaş ve yıkımdan kurtulmak için kaçmaya 

çalıştığı trende kendisiyle birlikte bombalar altında yolculuk eden Hitler Gençliği adlı faşist 

gençlik örgütü üyelerinin konuşmalarını aktarır. Bunlardan biri şöyle konuşur: “Elimizde bir koz 

daha var; biz kazanacağız. Führer özel bir taktik izliyor; önce herkesi içeri çekerek tuzağa 

düşürecek, sonra da gizli silahlar devreye girecek.” Bir diğer Hitler genci araya girer: “Goebbels 

de dedi ya zaten: ‘Yeni silahların etkisini görünce kalbim duracak sandım!’ Üç yıl sonra her şey 

yeniden, çok daha güzel biçimde inşa edilir. Planların hepsi tastamam hazır; Führer’in 

masasında duruyor” (Schmidt 2016, s. 23).  

Trende bulunan bir başka yolcu “O lanet olası üniformayı giymekten utanmıyor musunuz?” diye 

Nazi gençlerine çıkışınca, “savaş karşıtlarıyla birlikte tren vagonunu havaya uçurmaktan” söz 

eden bu faşist gençlerden biri bağırır: “Ayağınızı denk alın; toplama kamplarında daha bir sürü 

yer var” (Schmidt 2016, s. 29). Bu tümcelerden de çıkarımlanacağı üzere, insanın inanmasının 

ve güdümlenmesinin sonu yoktur. 

Arno Schmidt anılan kitabının ikinci bölümünde insana ilişkin şunları yazar: “İnsan türü, doğası 

itibariyle algılamak, gözlemlemek, karşılaştırmak ve ayırt etmek için gereken her şeye sahiptir. 

Bu eylemler için gereken somut şeyler önünde olduğu gibi, bilgeleşmek için, sadece kendi 

deneyimlerinden yola çıkmak zorunda da değildir.” İnsan, kendinden önceki dönemlerde 

kazanılmış deneyimlerden ve “hiç değilse bazen doğruyu gören bir miktar akıllı insanın 

görüşlerinden de” yararlanabilir. Söz konusu deneyim birikimi, insan türünün “mutlu olmak için 

hangi doğa yasalarına göre yaşamak zorunda olduğunu” ve “yanılgılardan ve yanlış 

çıkarımlardan koruyabilecek” ilkeleri göstermektedir.  

Bu birikimden yararlanarak, “neyin güzel ya da çirkin, adil ya da adaletsiz olduğu doyurucu bir 

kesinlikle” söylenebilir. İnsanın bilmediği ve başkasının bilgisine sunmadığı “hiçbir budalalık, 

rezillik ve kötülük” kalmamıştır. Böyle olmasına karşın, insanlar “binlerce yıldan beri bunların 

hiçbirini dikkate almadan hep aynı budalalık, yanılgı ve kötülük döngüsünde debelenip 

durmaktadır ve ne başkalarının ne de kendilerinin deneyimleriyle akıllanıyorlar” (Schmidt 2016, 

s. 106- 107).  

İnsanın bu özelliğini “akıl yürütme” biçiminden kaynaklanan “tekil durumlardan genellemeler 

yapmaya, üstün körü ya da sadece bir yönüyle algılanan olgulardan yanlış sonuçlar çıkarmaya” 

bağlayan Arno Schmidt’e göre, insanların 1000’de 999’u yaşamın “en önemli olgularının çoğunu 

ilk izlenimler, ön yargılar, tutkular, fanteziler, takıntılar, değişen ruh halleri” kapsamında tek-

yanlı değerlendirmektedir. Söz konusu 999’un 900’ü “bütün bunlar için kendi organlarını bile 

kullanmıyor, anlaşılması güç bir miskinlikle, başkalarının gözüyle yanlış görüyor, başkalarının 

akılsızlığıyla kendini aptal konumuna düşürüyor.”  

İnsan yığınları, bu yazarın öne-sürümüyle, “duyusallığın ve kuruntunun harekete geçirdiği 

ihtiras ve nefret, korku ve umut” ile devinmektedir. Ayrıca yüz binlerce insan “yaşamın 

mutluluğu ya da mutsuzluğu, halkların refahı ya da sefaleti, en çok da tüm insan soyunun 

iyiliğiyle ilgili konularda doğru ya da yanlış olduğuna bakmamaktadır.” Bunları devindiren şey, 
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“başkalarının tutkuları ya da önyargıları, münferit ellerin baskısı ya da itmesi, tek bir zevzeğin 

dur durak bilmeyen gevezeliği, tek bir hayalperestin vahşi ateşi, kendini tepeye koyan tek bir 

maceraperestin çağrısı” ile davranmaktadır. Bu yazarın nitelemesiyle, “kısırlaştırılmış koyun” 

durumuna getirilen ya da getirilmesine ses çıkarmayan çoğunluk ise, “soytarılara, şarlatanlara, 

hokkabazlara, hilebazlara ve kabadayılara, aptal kafalarını uzatmaktadır.” Akıllılarsa, köşesine 

çekilmekte ve münzevi olmaktadır (Schmidt 2016, 107- 109).  

 

Ernst Bloch: İnsan öz emeğinin ürünüdür  

Ernst Bloch ‘Hegel’e İlişkin Özne-Nesne Açımlamaları’ adlı yapıtında Karl Marx’a dayanarak, 

insanın öz gelişimini bir süreç olarak tanımlar. Bu filozofa göre, insan “çalışmanın ürünüdür”; 

gerçek ve yaşayan insan “öz emeğinin ürünüdür.” Eğitim, gençlere nesnel ve bilimsel bilgi 

aktardığı takdirde, hem gençlerin özgür, yaratıcı ve öz emeğiyle yaşamını güzelleştiren ve 

geleceğini biçimlendiren bireyler olmasına, kısacası var-oluşun insancılaşmasına, “bilen 

bilincin”, sorgulayan tutumun gelişmesine, hem de böyle bilginin değişimine katkıda bulunabilir. 

Bu açıdan bakıldığında, insanın yaşadığı koşulların ve eğitimin ürünü olduğu söylenebilir. Bu 

nedenle, değişen insan, insancılaştırılan yaşam koşullarının ve değişen eğitimin de ürünüdür. 

Eğitim, insanın kendisini ve yaşam koşullarını değiştirebilmesinin ortamının oluşmasına katkıda 

bulunabilir. Değişimci ve yenilikçi eğitim, “eğiticilerin de eğitilmesini” gerektirir (Bloch 1971, s. 

417- 424).  

Eğitim, geçmiş-şimdi-gelecek üçlüsünün gerilim ilişkisi içinde gerçekleşir. Geçmiş, belli 

ölçülerde canlılığını ve çekiciliğini yitirir; geçmiş her zaman ve her toplumda var olanın 

korunması ve genç kuşaklara aktarılmasıyla, anımsatmayla şimdileşir. Şimdi, geçmişe göre çok 

daha canlı ve çekicidir; özgürleşme olanağını içinde barındırır. Bununla birlikte, Bloch’un anılan 

kitabındaki deyişiyle, “her şimdi, batıp gitmeden önce geçmişe doğru yol alır.” Gençlik, doğası 

gereği henüz pek az geçmiş yaratmıştır; daha çok şimdinin koşullarıyla boğuşur, gelmekte olana 

yönelir (Bloch 1971, s. 473).    

Eğitim, hem bağımlılaştırır, hem de özgürleştirir. Eğitim, seçilen içerikler, eğitim ortamı, 

yönetimi, öğretmen tutumu gibi etmenlerle, yetişmekte olan genç insanların özerk bireyler 

durumuna gelmesine veya uydulaşmasına yol açabilir. Bu işlevi nedeniyle, eğitim, bağnazlaşma 

ile özgürleşme çabasını, gerçekle gerçek dışının, eleştirel akılla akıl dışının, bağımsızlaştırıcı 

öğelerle bağımlılaştırıcı öğelerin içi içe geçtiği bir etkenlik ve edim alanıdır. Bu nedenle, genç 

bireylerin özgürleşmesine ve eleştirel aklın gelişmesine katkı yapmayı amaçlayan bir eğitim 

dizgesinde, eğiticilerin de eğitilmesi zorunludur. 

 

Michel Foucault: Egemen ilişkiler hakikati, hakikat ise erk etkisini yaratır    

Eğitim, dolaysız bir erk alanıdır. Michel Foucault söylemlerde üretilen hakikat ve erk 

kavramlarına ilişkin bir söyleşisinde “öznenin tarihsel bir örgü içerisinde kurulmasını” 

açıklayabilecek bir çözümlemenin önemini vurgular. Bu filozofa göre, önemli olan söylemlerdeki 

“hakikat etkilerinin nasıl üretildiğini tarihsel bakımdan anlamaktır” (Foucault 2011, s. 68). Baskı 

ve yönlendirme öğesini her zaman içinde taşıyan erk ile hakikat arasında dolaysız bir bağ vardır 
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ve bu bağ bütün toplumsal yapının içinden geçer. Hakikat kavramı da erkin dışında ya da erkten 

arınmış değildir. Hakikat, Foucault’nun belirlemesiyle, “özgür ruhların ödülü ve uzun 

yalnızlıkların çocuğu olmadığı gibi, kendilerini özgürleştirmiş olanların ayrıcalığı da değildir. 

Hakikat bu dünyaya ait olan bir şeydir” ve düzenli “erk etkileri” yaratır. Her toplum özgün 

hakikatini yaratır; bir başka deyişle, “her toplumun doğru olarak kabul ettiği ve doğru olarak 

işlerliğe soktuğu söylem türleri”, doğru sözceleri yanlıştan ayıran öğeler, “hakikatin 

edinilmesinde” yeğlenen teknikleri ve yol ve yordamlar; “doğru kabul edilenleri söylemekle 

yükümlü olanların” konumları vardır (Foucault 2011, s. 81). 

Fransa gibi toplumlarda hakikatin, “ekonomi politiğinin” beş önemli özellikle belirlendiğini öne 

süren Foucault’nun açıklaması uyarınca, hakikat, “bilimsel söylem biçiminin ve bu söylemi 

üreten kurumların merkezinde ortaya çıkar.” Siyasal erk kadar ekonomik üretim için de hakikate 

gereksinme vardır. Bu nedenle, hakikat “sürekli ekonomik ve siyasi teşvik altındadır.” Hakikat, 

“çeşitli biçimlerde, çok geniş çaplı bir dağılımın ve tüketimin nesnesidir; toplumsal yapıda 

görece geniş bir yer kaplayan eğitim ve enformasyon aygıtlarının içinde dolaşır.” Hakikat, 

eğitim kurumları, üniversite, ordu, yazılı ve görsel dolayımlar gibi, “birkaç dev siyasi ve 

ekonomik aygıtın biricik olmasa bile baskın denetiminde üretilip iletilir.” Hakikat, “bütün siyasi 

tartışmayı ve toplumsal çatışmayı ilgilendiren bir sorundur.” Bu nedenlerle, “hakikat uğruna ve 

hakikat etrafında verilen bir kavga” vardır. Hakikat doğru ile yanlışın birbirinden ayrıldığı ve 

doğruya birtakım özgün erk etkilerinin yüklendiği kurallar bütünüdür.” Bu bakımdan hakikat 

kavramı şöyle tanımlanabilir: Hakikat, “sözcelerin üretimi, düzenlenmesi, dağılımı, dolaşımı ve 

işleyişi için düzenlenmiş bir prosedürler bütünü" olarak tanımlanabilir. 

 

Habermas: 'Dizge ve Yaşam Dünyası', gençlerin kişilik gelişimini nasıl etkiler?  

Jürgen Habermas, ‘İletişimsel Eylem Kuramı’ adlı yapıtında araçsal akıl ile iletişimsel akıl 

ayrımını, toplumsal dizge/sistem ve yaşam dünyası kavram çiftiyle açıklar. Dizge, egemen politik 

ve ekonomik koşulların etkisiyle biçimlenir ve bunları süreklileştirir. Yaşam dünyası ise, bu 

egemen dizgenin etkisi altında biçimlenmekle birlikte, tekil bireylerin özgür ve özerk yaşamsal 

kararları ve eylemlerini tümüyle yönlendiremez. Dolayısıyla, tekil yaşam dünyaları, toplumsal 

dizgenin dayattığı egemen kültürü tümüyle yeniden üretmez. Bu nedenle, tekil yaşam dünyası, 

özgür kişiliklerin gelişmesinin de ortamıdır.  

Habermas’ın anılan önemli yapıtının ‘Yaşam Dünyası Tasarımı’ adlı bölümündeki 

belirlemesiyle, yaşam dünyası, “iletişimsel eylemde bulunanların devindiği bir ufuktur” 

(Habermas 1982, s. 182). Yaşam dünyası, toplumsal yapı değişim tarafından sınırlandırılır ve 

değiştirilir; bu nedenle de sürekli yeniden tanımlanmak ve yorumlanmak zorundadır. Yaşam 

dünyası, her türlü dilsel göndermenin, anıştırmanı ve anlatımın başlıca kaynağıdır. Yan-anlam ve 

çağrışım gücü yüksek bir yorumlama ufku olan yaşam dünyasının temel yapılarıyla, 

Humboldt’un geliştirdiği “dilsel dünya görüşünün yapıları” arasında bir ilişki olduğu kabul edilir. 

Humboldt’un “her dil, bir dünya görüşüdür” belirlemesi, bu bağlamda anlam kazanır (Kula 2012, 

s. 50- 51). Bu nedenle, dil ve kültür, yaşam dünyası açısından oluşturucu öğelerdir. Doğal diller, 

simgesel biçim kazanan “gelenek içeriklerini” saklar ve aktarır.  
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Habermas’ın anlatımıyla, iletişimsel eylemde bulunanlar “kendi yaşam dünyalarının ufku 

içerisinde devinirler; onun dışına pek çıkamazlar”; yorumlayıcılar olarak gerçekleştirdikleri 

“dilsel eylemler” ile yaşam dünyasına aittirler; ancak yaşam dünyasındaki “bir şey ile olgular, 

normlar ve yaşantılar” ile ilişkilendikleri gibi ilişkilenmezler. Yaşam dünyasının yapıları, “olası 

anlaşımın özneler-arasılığının biçimlerini” belirler. Yaşam dünyası adeta “konuşanlar ve 

dinleyenlerin buluştuğu aşkın yerdir” (Habermas 1982, s.191- 192).    

Kültürü, “belli bir dünyada iletişim kuranların yorum yeteneklerini geliştiren bilgi birikimi” 

olarak tanımlayan Habermas’a göre, toplum, “iletişime katılanların toplumsal bir kümeye 

aidiyetlerini düzenleyen ve böylece dayanışmayı güvenceleyen meşru düzenlerdir.” Kişilik ise, 

“bir öznenin iletişim/anlaşım süreçlerine katılmasını ve öz kimliğini korumasını sağlayan dil ve 

eylem yeteneklerinin tümüdür.”  

Habermas’ın Peter Berger ve Thomas Luckmann’ın ‘Gerçekliğin Toplumsal Oluşturumu’ adlı 

ortak kitabından aktarımıyla, “gerçeklik toplumsal olarak oluşturulur.” Bu nedenle, gerçekliğin 

oluştuğu süreçleri irdelemek bilgi sosyolojisinin başlıca görevidir. Ayrıca, iletişimsel eylem, salt 

iletişenlerin, “belli bir dünyada bir şey üzerinde anlaştıkları bir anlaşım süreci değildir.” 

İletişenler, bunun ötesinde “toplumsal bir kümeye aidiyetlerini ve öz kimliklerini oluşturdukları 

ve yeniledikleri” eytişimlere de katılırlar. Tamda bu nedenle, iletişimsel eylemler, “kültürel 

bilginin ‘dünyada sınandığı’ yorumlama süreçleri değildir”; iletişimsel eylemler, aynı zamanda 

“toplumsal bütünleşme ve toplumsallaşma süreçleridir” (Habermas 1982, s. 210- 211) 

 

İç sömürgeleş(tir)me savı 

Jürgen Habermas ‘İletişimsel Eylem Kuramı’ adlı önemli yapıtının ‘Marx ve İç 

Sömürgeleş(tir)me Savı’ adlı bölümünde Marx tarafından geliştirilen “sınıfsal irdeleşmelerin 

dinamiğinin “bürokratikleşmenin öz dinamiğini” açıklayabileceğini dile getirir. Bir başka 

deyişle,   bir yanda “dolayımlarca yönlendirilen alt-dizgelerin olağanüstü büyümesinin yönetsel 

ve korumacı yönlendirme mekanizmalarının yaşam dünyasını” etkilemez;  öbür yanda 

“iletişimsel olarak yapılandırılan eylem alanlarının şeyleştirilmesi, sınıflara özgü etkileri 

üretmez.” Habermas’ın açımlamasıyla, Max Weber’in “bürokratikleşme eğilimlerine” bağladığı 

görüngüler, toplumsal “sınıfların konumları” değil, “modernleşen toplumları” yansıtır. Györgi 

Lukacs bu nedenle, Weber’in “akılcılaşma kuramını, Marx’ın ekonomi politiği ile” 

ilişkilendirerek, “modernleşme sürecinin sınıflara özgü olmayan yan etkilerini, yapı oluşturucu 

bir sınıf çatışmasının yol açtığı etkiler” olarak nitelendirmiştir. Lukacs bu bağlamda “öznelliğin 

nesneci bozumunu”, diyesi, “bilincin şeyleşmesini” göz önünde tutmuştur (Habermas 1982, s. 

489). 

Bilincin şeyleştirilmesi, araçsal aklın anlatımı olarak genelleştirilebilir. Weber ve Lukacs temel 

alınarak, “şeyleştirme kuramı, araçsal aklın eleştirisi” için kullanılabilir. Bir başka anlatımla, 

“yönetilen, tümüyle şeyleştirilmiş bir dünya anlayışında, amaçsal akılsallık ve egemenlik 

kaynaştırılabilir.” Araçsal akıl kavramı, Habermas’ın açımlamasıyla, “bilen ve eyleyen öznelerin 

akılsallığının dizgeli biçimde daha üst bir düzenin amaçlı akılsallığına” dönüşmesini anlatır 

(Habermas 1982, s. 490).  
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Jürgen Habermas ‘Akılsallık/Ussallık Kuramı ve Dil Kuramı’ adlı yapıtında da dil ve iletişimsel 

eylem kavramını irdeler. Bu filozofun anılan yapıtındaki tanımlamasıyla, iletişimsel eylem, 

“dilin anlaşmaya yönelik kullanımının, eylemleri eşgüdümleştirici rol oynadığı toplumsal 

eytişimleri” nitelendirir (Habermas 2009, s. 180). Habermas bu kitabının “Hakikat Kuramları” 

bölümünde “yanlış ya da hakiki (Almanca: ‘wahr’) diyebileceğimiz şeyler nedir?” sorusuna 

yanıt arar ve hakikat kavramına ilişkin şu tanımları geliştirir: Hakikat, “sözceleri öne sürmek 

suretiyle, sözcelerle bağlantılandırdığımız bir geçerlilik savıdır.” Öne sürmek (ya da iddia 

etmek) saptayıcı dil eylemleri sınıfına girer. Dili kullanan insan bir şeyi öne sürmek suretiyle, 

öne sürdüğü o sözcenin hakiki/doğru olduğunu savlar. Bu sav, haklı ya da haksız olabilir. Öne 

sürümler, doğru ya da yanlış olamazlar; ancak haklı ya da haksız olabilirler. Saptayıcı dil 

eylemleri, sözcelerin doğruluğu/hakikiliğine ilişkin bir şey söylemezler; bu nedenle de bu tür dil 

eylemleri doğru ya da yanlış olamazlar. Hakikat, bu bağlamda “öne-sürümlerdeki sözcelerin 

kullanımının anlamını” dile getirir (Habermas 2009, s. 208- 210).  

Öte yandan, Sokrates'e yöneltilen gençleri baştan çıkarma suçlaması, değişik biçimlerde ve farklı 

ülkelerde zamanlarda birçok filozofa yöneltilmiştir. İbn Sina, İbn Rüşt, Giordano Bruno, Kant, 

Hegel, Marx gibi filozoflar bu bağlamda anılabilir.  İlkelerine bağlılığı, dakikliği ve titizliğiyle 

ünlü bir filozof olan Kant, ‘Salt Aklın Sınırları İçinde Din’ adlı yapıtını yayımladıktan sonra 

Prusya Kültür Bakanlığı ile sorun yaşar. Söz konusu bakanlık, Tanrı, ölümsüzlük ve özgürlük 

kavramları üzerine yoğunlaşan Kant’ın din konusundaki rahat ve eleştirel tutumunu sakıncalı 

bulur. Weischedel’in aktarımı uyarınca, anılan bakanlığın tepkisi üzerine, Kant geri adım atar ve 

şunları dile getirir: “İnsanın söylediği her şey hakiki olmak zorunda olsa da, hakikati kamuya 

açık bir biçimde söylemek, yükümlülük değildir” (Weischedel 1988, s. 182).   Hegel de “saçmalık 

yayıcısı”, “kafa bulandırıcı” olarak nitelendirilmiştir (Bloch 1971, s. 380).  

 

Hakikate ilişkin kavramsal bir irdeleme 

Bu bağlamda ‘hakikat’ kavramının tanımını belirginleştirmek yararlı olabilir. Hakikat, ‘Felsefe 

Sözlüğü II’ de16 (Klaus/Buhr 1970, s. 1132)  verilen bilgilere göre, “sözcelerin (ya da 

söylemlerin) yansıttıkları konuyla/hususla örtüşmesidir.” Bilgi kuramsal bir ulam olan ‘hakikat’, 

nesnel gerçeklikle örtüşen ussal bilgiyi yansıtır. Bunun yanı sıra, bu kavram, günlük dilde 

“hakikilik”, “doğruluk”, “onurluluk”, “düzgünlük” gibi anlamlarda da kullanılır. Hakikatin 

karşıtı, “yanlışlıktır”; sözcenin ve söylemin yansıttığı konuyla, hususla örtüşmemesidir.  

Hakikati “bilginin ve sözcelerin gerçeklikle örtüşmesi” olarak tanımlayan Aristoteles’ten beri 

giderek artan ölçüde bir felsefe sorunsalı olan ‘hakikate’ ilişkin öznel hakikat kuramlarının özü, 

“hakikat salt öznenin alanında, öznenin bilinç içeriklerinin (gerçeklikle) örtüşmesinde, onun belli 

görüşlere ve şeylere ilişkin tavrında” ortaya çıkar. Diyalektik materyalist hakikat kuramıysa, 

                                                 

 

 

16 Yayımlayanlar: Georg Klaus/Manfred Buhr (1970): “Philosophisches Wörterbuch I-II Felsefe Sözlüğü I-II”; das 

europaeische Buch, Berlin (Doğu) 
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“yansıtma (görüntüleme) kuramından yola çıkar” ve hakikati, “bilginin nesnel gerçeklikle 

örtüşmesi” olarak kavrayan Aristoteles’in yaklaşımını geliştirir. Buna göre, hakikatin nesnelliği, 

“yargısal yansıtma ve yansıtılanın örtüşmesinde” yatar.  

Bilginin tarihselliği, “göreceli ve saltık” hakikatte anlatımını bulur. Nesnel hakikatin kaynağı 

bilgidir; ancak nesnel hakikat “son biçimini kazanmış, tümlenmiş, ebedi” hakikat olamaz; çünkü 

hakikatin bilgisi, “düşünmenin nesneye yaklaşımının bitimsiz sürecidir.”  

Yukarıda anılan 'Felsefe Sözlüğü"nde verilen bilgilere göre, saltık hakikatin bilgisi, “bitimsiz bir 

süreçte sürekli yeni, göreceli hakikatlerin bilgisi” ile oluşur. Görece hakikat de bilgidir; ancak bu 

bilgi “belli sınırlar içerisinde, belli kesinlik düzeyiyle” nesnel gerçeklikle örtüşür; bir başka 

deyişle, nesnel öz-yapı taşır; ancak söz konusu “bilgi koşullarına bağımlılığı” nedeniyle, 

“göreceli olanın öğelerini” içerir ve bilginin sürüp giden derinleşmesiyle “değiştirilebilir.”  

Öte yandan, her görece hakikat, “belli sınırlar içinde nesnel gerçekliğin doğru yansıtımı olduğu” 

için, saltık hakikatin öğelerini de içerir. İnsan bilgisi, “görece hakikatlerle saltık hakikate” 

yaklaşmakla birlikte, hiçbir zaman sonal bir kesinlik kazanmaz; çünkü sonal hakikat, sürekli 

devinim ve değişim içinde olan insan, toplum, doğa ve tarihe ilişkin bilgiyle çelişir. Her türlü 

bilgi, “saltık olan ile görece olanın birliğidir”; saltık olan “dolaysız olarak” bilinmez; ancak 

“görece olan” sayesinde bilinebilir. Sözcede ya da söylemde somutlaşan hakikat ve hakikatin 

değeri, edimde doğrulanan ölçütlerle belirlenebilir (Klaus/Buhr 1970, s. 1133- 1134). 

Burada sıkça sözü edilen ‘bilgi’ kavramı, anılan ‘Felsefe Sözlüğü I’ deki açıklama uyarınca, 

“nesnel gerçekliğin insan bilincindeki (duyusal ve ussal) yansımasının süreci ve sonucunu” 

anlatır. Süreç olarak bilgi, geniş anlamıyla “nesnel gerçekliğin insanlık tarafından bilinmesinin 

tarihsel gelişimi”, dar anlamıyla da “belli bir nesnenin tekil bilgisidir.” Sonuç olarak bilme 

sürecinin bilgisi, geniş anlamıyla, “en üst ve dizgesel anlatımını bilimde bulan insan bilgisinin 

toplamıdır”; dar anlamıylaysa, “nesnelerin belli çevresine ilişkin” bilgidir. İnsanlığın tarihsel 

toplumsal bilgi süreci, “bitimsiz tekil bilme eylemlerinde giderek artan ölçüde nesnelerin ve 

nesnel gerçekliğin bağıntılarının bilinmesi suretiyle kapsam ve derinlik bakımından çoğalır” 

(Klaus/Buhr 1970, s. 315).          

 

Ernst Bloch: Bilim ve Hakikat 

Bloch'un 'Üniversite, Marksizm, Felsefe' adlı denemesinde Hegel'e dayanan aktarımıyla, 'hakikat' 

kavramı bitmiş, son biçimini kazanmış bir şey olarak değil, bir 'süreç' olarak kavranılmalıdır17 

(Bloch 1976, s. 289); çünkü dünya, dünyanın bütün gerçekliği, dolayısıyla da insan sürekli bir 

devinim ve değişim içindedir. Dolayısıyla, bu sürecin belirlenmiş öğeleri değil, sürecin kendisi 

"hakikatte yansıtılan" gerçekliktir. Bloch'un aynı yerdeki nitelemesiyle, yalnızca bu "süreç 

gerçekliği", düşünceye dönüşme yeterliliği taşır. Özdek, Aristoteles ve onu yorumuyla geliştiren 

İbn Sina beri "olanağa göre olan" ve "olanak içinde olan" olarak tanımlanır. Olanağa göre olan, 

                                                 

 

 

17 Ernst Bloch (1976): "Philosophische Aufsaetze- Felsefi Yazılar"; Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main. 
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"tarihsel olarak görüngüleşebileni" belirler; olanak içinde olan ise, "diyalektik sürecin gerçeklik 

çökeltisi", gerçeklik temelidir.  

Bloch hakikat-özgürlük ilişkisini, 1955'te Leibzig'te yaptığı 'Üniversite, Hakikat, Özgürlük' 

konulu konuşmasında da ele alır ve şu belirlemeleri yapar: Hakikat, "yalan ve yanılgı gibi insana 

yabancı şeylerden" kurtulmayı gerektirir. Bir şeyi "hakikaten bilmek" demek, o şeye ilişkin 

"öznelleştirici, sabitleştirici ve fetişçi anlayışla şeyleştirici" yaklaşımdan uzaklaşmak demektir. 

Hakiki bilme, var-olanı ve onun devinimini ve süreçsel akışını belirleme çabasıdır.  

Ayrıca, "özgür olan ve hakiki olan" arasında dolaysız ve diyalektik bir ilişki vardır. Özgürlükte 

ve hakikatte, bu iki kavramın özüne yabancı olanı yok etmek ve "uygun olanı" kazanmak gerekir. 

Bu iki kavram arasındaki ayrımların yanı sıra, bunları belirleyici ölçüde birbirine bağlayan 

"nereden", "nereye" ve "ne için"i kapsayan bir ilişki vardır. Özgürlük ve hakikat "eve dönüş" 

özelliği taşır. Her iki kavram da özleri gereği, "donuk karşıtına", bir başka deyişle, özgürlükte 

"zorlamaya",  hakikatte "yanılgıya" karşı çıkar. Özgürlüğün açığa çıktığı yerde "zorlama"; 

hakikatin açığa çıktığı yerdeyse, yalan ve yanılgı yok olur (Bloch 1976, s. 319).  

Bütün hakikat bir süreçtir ve hakikat sürecinin içerdiği özgün biçimlerin hakikat içeriği, Bloch'un 

açımlamasıyla, şeylerin hakikatine yakınlıkları ve uzaklıklarına göre değişir. İnsanın 

"yabancılaştırılmamış özgürlüğe doğru özgürleşmesi" ve "yabancılaştırılmamış hakikatin 

bilincine ulaşması" açısından eğitim kurumlarının dolayısıyla da üniversitenin payı büyüktür. 

Özgürlüğün dar-kafalılığa ve vefasızlığa, hakikatin düşünsel konumların göreceliliğine 

dönüştüğü yerde, özgürlük ve hakikatten söz edilemez. Ayrıca, hakikati aramak için özgürlük; 

özgürlüğü yaşantılayabilmek için, hakikati bilmek ve dile getirmek gerekir. Oluşan, ancak hiçbir 

zaman tümlenemeyen şeylerin bilgisiyle, özgürlük içinde hakikat, hakikat içinde özgürlük, 

gençliğe özgü olanın, "eğilimsel geleceğin", devinim ve değişimin ortamını yaratır.  

Devinime, salt geçmiş açısından değil, gelecek açısından bakılır. Hakikat ve eleştirel birlikte 

çalışma, Sokrates'in belirlemesine göre, "en iyi şey, iyi bir devletin, özellikle de artan ölçüde 

kendini gereksizleştiren, insanların yönetimi olmaktan çıkarak, şeylerin yönetimine dönüşen 

devletin yurttaşı olmaktır" (Bloch 1976, s. 326- 32).    
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EĞİTİMSEL NÖROBİLİM PERSPEKTİFİNDEN TOPLUMSAL NÖRAL 

AĞIN BİR PARÇASI OLARAK GENÇ KENDİNİ NASIL ANALİZ 

ETMELİ? 
 

Bilal DUMAN18 
 

ÖZET 
Beynin nörol ağlarını çözümlemeye çalışma bugünün ve geleceğin bilim insanlarının temel görevi 

haline gelmiştir. Bu çalışmanın amacı eğitimsel nörobilim perspektifinden; toplumsal nöral ağın bir 

parçası olarak genç kendini nasıl analiz etmeli?”sorgulamasını bazı faktörler açısından irdeleyerek 

cevaplar aramaktır. Bu çerçevede; beynin iki yarım küresi ve dört lobunun görev ve işleyişleri 

açısından, beyin vücudu nasıl yönetir vücudun oyun kurucusu açısından, bilincin nöral karşılığı olan 

deneyimler açısından, bizi toplumsal nöral ağın bir parçası yapan niyet ve amaç atfetme eğilimi 

açısından, beynin yapısal özelliklerini bilmek açısından, beynin biyo-kimyasal bir fabrika olması 

açılarından bireyin kendini analiz etmesine yönelik açıklamalarda bulunulmuştur. Bu anlamda şu 

noktalar vurgulanmıştır: (1) Eğitimsel nörobilim paradigmasından bakınca beynimiz iki yarım 

küreden ve dört bölümden oluşmaktadır ve her bir yarım kürelerin ve lopların farklılaşmış görevleri 

ve işleyişleri vardır. (2) Beyin vücudumuzun oyun kurucusudur. O ne derse odur. Bu söylem bireyin 

kendini nasıl analiz edeceğinin bir yansımasıdır. (3) Deneyimlerimiz bilincin nöral karşılığıdır. (4) 

Toplumsal becerilerimizin kökenleri, nöral devrelerin derinlerine uzanır. Niyet ve amaç atfetme 

eğilimi bizi toplumsal nöral ağın bir parçası yapar. (5) Beynin yapısal özelliklerini bilmek kendi 

potansiyelimiz nasıl kullanacağımı bilmekle doğru orantılıdır. Bilişsel farkındalık yapımız biz daha 

iyi analiz etmemizi ve toplumsal nöral ağın gelişimine katkı sağlamamıza yardımcı olur. (6) 

Beynimiz biyo-kimyasal bir fabrikadır. Beynimizin biyokimyasal yapısını neyin etkilediğini iyi analiz 

etmemiz gerekir. (7) Beynin temizlenmesi uykuda gerçekleşir. İyi uyku bizim dinamik olmazı sağlar 

ve toplumsa ağın uyanık ve dingin bir parçası yapar.  

Anahtar Sözcükler: Beyin, Eğitimsel Nörobilim, öğrenme, öğretme, nöral ağ. 

 

Giriş 

İnsan beyninde oluşabilecek duygu, düşünce ve eylemlerin sayısının, algı dünyamızın sınırları 

dışında olacak kadar büyük olduğu varsayılmaktadır. Duyularımız algılarımıza ve 

deneyimlerimize, vücudumuz gücümüze ve yapabildiklerimize sınırlar koyar. Nörobilimsel 

eğitim anlayışında, beyin her öğrenme sürecinde kendini değiştirir. Öğrenme nörol düzeyde 

başlamaktadır (Duman 2016).  

Beynin nasıl öğrendiği ve çalıştığına yönelik literatürde pek çok model ve yaklaşım açıklanır.  İlk 

defa daha sistematik olarak Heb tarafından ortaya konan Hücre Topluluğu ve Faz Ardışıklığı 

modeli beyin temelli öğrenmenin ilk defa orijinal sistematikleştirilmesini daha anlaşılır ve açık 

bir hale getirilmesini sağlamıştır. Hebb ayrıca duyguların ve deneyimlerin nöral ağların 

oluşumunda etkili olduğunu ve çevresel koşulların ve uyarıcıların insanların nasıl duyumsayıp 

düşüneceklerini belirlemede önemli bir etkiye sahip olduğu açıklar.  (McFadden, 2001). Daha 
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sonra Beynin Sağ ve Sol Yarımkürelerine yönelik çalışmalarla insanların özellikleri ve öğrenme 

yönelimleri açıklanmaya çalışılmıştır (Wortock, 2002). Beyin ile ilgili çalışmalar arttıkça 

insanların nasıl öğrendiğine yönelik analizler yapılmaya çalışılmıştır. İnsanların mesleki 

becerilerinin öğrenme tarzlarına göre şekillenebildiği vurgusu yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi 

de Dört Çeyrek Daireli Beyin Modeli (Whole Brain Theory) (Herrmann-Nehdi, 2002). Bununla 

birlikte beyin farklı katmanlarının farklı özellkler taşıdığını bu katmanların –bölümlerin farklı 

görevleri olduğunu açıklayan yaklaşımdan biride Üçlü Beyin Teorisi modeldir.Bu üçlü beyin 

modeli yaşamsal beyni vurgulayan İlkel Beyin, duygusal beyni vurgulayan Limbik Sistem ve 

düşünme ve bilişsel yapıdan sorumlu beyin ise Neokorteks (Thinking brain) Paul MacLean 

tarafından 1978; Foster-Deffenbaugh, 1996; Sylwester, 2004) beyin olarak açıklanmaktadır.  

 Tüm bu çalışmalar 1990 sonrası Amerika Birleşik Devletleri’nde “The Decade of the Brain” 

beyin yılları olarak” olarak adlandırılan (Wolfe, 2004) ve birçok disiplinden yararlanılarak 

eğitime eğitimsel nörobilim olarak uyarlanması eğitim bilim açısından yeniden bir heyecan 

yaratmıştır.  

“Beyin ve sinir sistemi ile bilişsel davranışlarımız arasındaki ilişkiyi inceleyen nörobilim 

sayesinde, günümüzde MRI (Magnetic Resources Imaging), fMRI (Functional MRI) ve PET 

(Position Emission Tomography) gibi yeni teknolojiler kullanılarak testler yürütülmekte, beyni 

çalışan bir kişinin beynindeki nöronların durumunu renkli olarak pozitron emisyonu tomografisi 

ve Nükleer Magnetik Rezonans Resimleyicisi (NMRI) gibi sistemlerle görüntülenebilmekte, 

böylece bellek, duygu, dikkat, örüntüleme gibi birçok değişken ve bunların öğrenmeye etkisi 

irdelenmektedir” (Taşçıoğlu, 1994; Weiss, 2000; Thomas, 2001; Soylu, 2004; Akt. Keleş & 

Çepni, 2006). 

Sinirlerin esnekliği (neural plasticity, plasticity, neuroplasticity)” kavramı ise eğitim için ayrı bir 

önem taşımaktadır. Sinirlerin esnekliği; beynin, çevreye karşılık olarak yapı ve kimyasındaki 

değişme yeteneği olarak Marian Diamond tarafından ortaya atılan bu kavramla beynin yeni 

deneyimlerle kendini yeniden yapılandırma esnekleğine sahip olduğunu anlamaktayız.  Bu ise 

bizim hem öğrenme hem de öğretme algılayışımızı ve anlayışımızı etkileyerek eğitim felsefemizi 

yeniden paradigmasal olarak değiştirip geliştirmektedir. Eğitimsel Nörobilimin bulguları 

incelendiğinde; pozitif bilimin tıbbı terminolojilerindeki; dentrit, nöron, sinaps, akson, meylin, vb 

gibi terimler eğitimin önemli kavramını nesnelleştirerek açıklamaktadır. 

“Artık derslerde sürekli yaptığımız ön bilgilerin tekrarlanması işleminde aslında zihnimizde daha 

önce yapılanmış olan nöral ağları harekete geçirdiğimizi biliyoruz. Konuları günlük hayatla 

ilişkilendirmekle bilgileri uzamsal belleğe kaydettiğimizi, bu nedenle daha sonra bu bilgilerin 

daha kolay hatırladığımızı biliyoruz. Etkinlikler ya da drama çalışmaları ile beyne iletilen 

uyaranların çok sayıda duyuya hitap ettiğini ve çok sayıda uyaranın bilginin aynı anda korteksin 

birden fazla alanına kodlama yapmamızı sağladığını ve bu nedenle unutmanın güçleştiğini 

nörobilim alanındaki veriler bizlere sağlamaktadır” (Keleş & Çepni, 2006). 

Şimdi eğitimsel nörobilim perspektifinden bir genç-öğrenci birey toplumsal nöral ağın bir parçası 

olarak kendini nasıl analiz etmeli? sorularını cevaplayalım. 
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1. Eğitimsel nörobilim paradigmasından bakınca beynimiz iki yarım küreden ve dört bölümden 

oluşmaktadır ve her bir yarım kürelerin ve lopların farklılaşmış görevleri ve işleyişleri vardır.  

Bu ilkeler perspektifinden insanın beyni analiz edildiğinde nasıl çalıştığı ve nasıl öğrendiği hangi 

uyaranlara nasıl tepki verdiği ve vereceği bulgulara dayalı olarak açıklanabilir. Beyin yarım 

küreleri Sağ beyin / sol beyin (duygusal / rasyonel) ayrım hala yararlı mıdır? Beyin 

çalışmalarının ilk yıllarında beynin yarım kürelerinin farklı işlevlerinin olduğu saptanmıştır. 

Bununla birlikte daha sonraki çalışmalar göstermiştir ki beyin öğrenirken bir bütün çalışır. Ancak 

her beyin yarım küresinin farklı görevleri vardır ve işlevleri farklı farklıdır. Bu farklıklar 

öğrenme ve öğretme yapımızı değiştirmektedir. Nasıl öğrendiğimiz ve öğrettiğimiz duygu ve 

düşüncelerimizi ve de tutumlarımızın birer yansımasıdır. Bu yansıma davranışlarımızın 

kökeninin kaynağıdır. O halde Duygusal / rasyonel ayrım hala yararlı mıdır? Sıralama (ama 

genellikle bir karışıklık kaynağıdır). Duygu ve rasyonellik / biliş artık düşman olarak görülmez. 

Sağ beyin / sol beyin ayrımı duygusal / rasyonel ayrım ile aynı mıdır? Kesinlikle hayır.  Sağ 

beyin = Duygusal? Sol beyin = Rasyonel mi? Bu neredeyse kesinlikle doğru değil. Beynin her iki 

yarısı da bilişsel-duygusal etkileşime dahil olan ilgili limbik yapılara sahiptir. “Sağ beynin 

duygusal ve sol beyin rasyonel” olduğu karikatürist iddiadan çok farklı bir bilişsel-duygusal 

etkileşim modeline işaret eder ( John, Y. J., Bullock, D., Zikopoulos, B., & Barbas, H. 2013).  

Duygusal zeka ne işe yarar? duygusal zekân yoksa entelektüel zeka seni mutlu etmez. 

Descartes’in Yanılgısı” adlı kitapta şu anlatılıyor: Duygular daha önce bilimsel kategori dışında 

tutuluyordu. Duygular artık özel nörobilimin alanı olarak kabul edildi. Duygusal zekâ eğitimde 

de çok önemlidir.  Sadece akademik başarı değil, hayat başarısı da önemlidir.  Bir insanın 

öğrenme durumu hakkında ne hissettiği onun öğrenmeye ne derece dikkatle kendini adayacağını 

belirler. Daniel Galeman’ın 1995’te yazdığı “Duygusal Zeka” adlı kitap, büyüme ve öğrenme 

süreci içinde duyguların güçlü etkilerini anlamamıza yardımcı olabilecek bulguları özetlemiştir. 

Bir insanın öğrenme durumu hakkında ne hissettiği onun öğrenmeye vereceği dikkat derecesini 

belirler. Duygularımız öğrenmeyi desteklemek veya ket vurmak için mantığımızla iletişim kurar. 

Başarılı birer öğrenen ve üretici bireyler 

olmak için, duygularımızı akıllı bir 

şekilde kullanmayı bilmemiz gerekli. 

Yıllarca, bir çok öğretmen yetiştirme 

dersleri öğretmen adaylarına duyguları 

göz ardı ederek mantığa yönelmelerini 

söyledi. Şimdi ise duyguların nasıl 

sürekli olarak dikkati ve öğrenmeyi 

etkilediğine dair eğitimcileri 

aydınlatmamız gereklidir. 

Beyninizin akılcı yanını mı duygusal 

yanını mı tercih edersiniz? Neden 

başarılı olmak için duygusal zekaya ihtiyacın var? Eğitimsel nörobilim alanında çalışmalar bize 

insanın bir öznel-duygusal bir de nesnel-akılcı olmak üzere ikili bir dünyası olduğunu 
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açıklamaktadır. Akılcı yönümüz mantıksal kısmımızı duygusal yönümüz ise romantik-sezgisel 

yönümüzü açıklar. Akılcı yönümüzle bilişsel zekâmız ve idrak seviyelerimiz biz başarılı ya da 

başarısız yapmaya yönlendirirken duygusal yönümüz ise mutlu ya da mutsuz olmaya yönlendirir. 

Mutluluk limbik sistem tarafından harekete geçirilen bir zihinsel durumdur (Damasio). 

Davranışsal, anatomik ve fizyolojik veriler, duygu ve bilişin, uyum içinde hareket eden çok 

sayıda beyin bölgesi tarafından idare edilen bir esnek davranışlar veya devamlılık matrisini 

sağlamada eşit ortaklar olduğunu göstermektedir (John, Y. J., Bullock, D., Zikopoulos, B., & 

Barbas, H. 2013). Rasyonel ve duygusal olarak beyin analiz edildiğinde birey kendini ve beynini 

yapılandırırken şu ana temayı gözden kaçırmamalıdır: İnsan beyni mutlu olduğunda medeniyetin, 

mutsuz olduğunda vahşetin kurucusudur (Duman, 2015). 

2. Beyin vücudumuzun oyun kurucusudur. O ne derse odur….bu söylem bireyin kendini 

nasıl analiz edeceğinin bir yansımasıdır. 

İnsan vücudu, karmaşık ve güzelliğiyle, birbiriyle uyum içinde çalışan yaklaşık olarak 40 trilyon 

hücrenin hayat verdiği bir başyapıtıdır Duyularımız (göz kulak, dil, deri, burun algı eşikleri) 

deneyimlerimize, Aklımız bizim gerçekliğimizdir. İnandığımız şey, dünyayı nasıl 

deneyimlediğimizdir. Sandığınız kişi misiniz yoksa değil misiniz????  vücudumuz (yıllar 

geçtikçe zayıflar ve esnekliğini kaybederek) yapabildiklerimize sınırlar koyar. Biyoloji ve 

teknolojinin evliliği beynin sınırlamalarının ötesine geçebilir. Örneğin, giyilebilir teknoloji ile 

daha kuvvetli ve daha hızlı koşabilmek gibi. Ancak beyni etkileyen bazı faktörleri iyi blmek 

bireyin kendiniz analiz etmesi açısından faydalı olacaktır: öncelikle genetik yapımız çok 

önemlidir. Gen ve çevre ilişkisi üzerinde önemle durulmaktadır. Çevresel uyaranların genetik 

yapımızı harekete geçiren önemli bir faktör olduğuna değinilmektedir.  “Genler kendilerini 

açamaz veya kapatamazlar… kendilerini kontrol edemezler” dedi. Bir hücre herhangi bir çevresel 

uyarandan kesilirse, hiçbir şey yapmaz. “Yaşam, hücrenin çevreye nasıl tepki verdiğinden 

kaynaklanıyor.” “Algı genleri yeniden yazıyor,” (Lipton, 2016) diye vurgu yapmaktadır.  İçinde 

yaşadığımız çevresel ve kültürel bağlam ve faktörler nörotransmitter aktivitesini etkilemektedir: 

Örnek: Amino asitlerin tüketiminden yoksun olan kötü beslenme, beyindeki nörotransmitterlerin 

verimliliğini doğrudan etkileyerek öğrenmeyi daha zor ve motive etmeyecektir. Aerobik egzersiz, 

kan pompalanmasını sağlar ve oksijeni artırır; beynin frontal loblarının büyümesi ve plastisitesini 

artırır (Wolfe, 2010). Çalışmalar, BDNF'nin (beyin kaynaklı nörotrofik faktör) egzersizin ve 

sonrasında ortaya çıkmasının, inme geçirmiş kişilerde öğrenme ve hafıza süreçlerini geliştirdiğini 

göstermektedir (Mang, Campbell, Ross ve Boyd, 2013). Uyku-bellek birleştirme, uyku REM 

aşamasında gerçekleşir. Konsolidasyon: “Zamanla bir bellek izini stabilize etme süreci, kısa ve 

uzun süreli hafızadan hareket ettirme süreci” (Wolfe, 2010). Beslenme-neredeyse tüm 

nörotransmiterler, yiyeceklerden aldığımız amino asitlerden yapılır. Yutulan daha fazla amino 

asit, bu kimyasallar ne kadar etkili olur.  Dopamin, serotonin ve asetilkolin dahil olmak üzere 

beyindeki nörokimyasallar önemlidir. Dopamin-öğrenme gerçekleştiğinde beyindeki “Kaydet” 

düğmesine basın. Bilinçli motor aktiviteyi kontrol eder ve öğrencilerde uyarılma ve farkındalığı 

arttırır (Song & Fellous, 2014). Serotonin-sakinleşmek için bilinen “iyi hissetmek” kimyasal. 

Bilgilere odaklanma ve bilgi saklayabilmemize katkıda bulunan, duygular ve davranışları 
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düzenleyen bildirimler ipuçlarına yardımcı olur (Fitzgerald, 2011). Amino asitler proteinlerin 

temelidir. Amino asitler proteinlerin temelidir ve yaşam için hayati öneme sahiptir. Amino asitler 

proteinli besinlerden gelir ve beyin ve vücut boyunca bulunurlar. Amino 20 amino asitten 4'ü 

nörotransmitter olarak işlev görür. Gly Bunlar: glisin, gama-aminobütirik asit (GABA), aspartat 

ve glutamattır. GABA ve Glisin inhibitör mesajları taşır. Uyarıcı amino asitleri taşıyan yollar 

beyinde dağılmıştır. Bunlar olmadan, beyin fonksiyonu duracaktı. Glutamat, hipokampus 

tarafından kullanılır ve öğrenme ve hafıza için hayati öneme sahiptir (Wolf, 2010). Beynin stres, 

çok fazla stres ve diğer olumsuz duygular, sınıfta performans gösterme ve dikkat etme yeteneğini 

azaltır. Öğretmenler beyin değiştiricidir. Bu nedenle, beynin - öğrenme organının - anlaşılması, 

bir öğretmenin öğrencilerle çalışmaya hazır olması için kritik öneme sahip olacaktır. Ne yazık ki, 

ülke genelinde geleneksel halk, kamu tüzüğü, özel, dar kapsamlı ve ev okullarında, öğretmenlerin 

çoğu, beynin kısa ve uzun vadede nasıl ders aldığını, filtrelediğini, birleştirdiğini ve uyguladığını 

bilmemektedir. Bu nedenle eğitimsel nörobilim mantığı, öğretmenlerin ve okul liderlerinin 

büyüyen eğitimsel nörobilim araştırmalarının okullarının, sınıflarının tasarımına nasıl 

katılacağını ve her bir öğrenciyle nasıl çalışacaklarını bilmelerine yardımcı olur. Umudumuz, 

eğitimsel nörobilim mantığın bir gün, her öğrencinin –pip kodundan veya okul türünden 

bağımsız olarak- beyninin nasıl çalıştığının ve öğreniminin ardındaki araştırmayı bilen bir 

öğretmenin rehberliği ile öğrenip gelişmesini sağlamaya yardımcı olacağını umuyoruz (Whitman 

and Kelleher, 2016) 

3. Deneyimlerimiz bilincin nöral karşılığıdır.  

Öğrenci belli bir öğrenme deneyimini yaşarken ve yalnızca o deneyimi yaşarken belirlenen kesin 

beyinsel etkinlik örüntülerini bireye-öğrenciye fark ettirerek aydınlatmak gereklidir.  Öğrenirken 

bilinçli deneyimizi ortaya çıkaran nedir? Beyinsel etkinliklerdir. Bu beyinsel etkinliklerin 

değişimini öğrencilere fark ettirmemiz gerekiyor bunun için ise şu örneklerden yararlanılabilir:  

Öznel ve kişiye özgü ve özgür bilinçli deneyimlemelerle beyinsel etkinlikleri çift anlamlı 

ördek/tavşan remine bakarak belli bir anda tavşan belli bir anda ördek olarak algılamamızdaki 

asıl faktör; beyinsel etkinliklerdir.  Soru şu; resimde hiçbir 

değişiklik olmadığına göre, tavşandan ördeğe geçiş sürecinde 

beynimizin farklı olarak yaptığı şey nedir? “Zihinsel becerilerin 

kalbi düşünme ve sorgulamadır. Düşünme ve sorgulama, bireyin 

zihinsel işlem ve süreçlerini harekete geçirmekte, problem çözme, 

karar verme ve kavramlaştırma becerilerini geliştirmektedir” 

(Güneş, 2012). Reid ve Paradis (1989), “öğrencilerin düşünme becerilerinin temel eğitim 

süresince kendi kendine doğal olarak gelişmediğini, eğitimin mutlaka gerekli olduğunu 

kanıtlamıştır” (Akt. Romano 1992).  

4. Toplumsal becerilerimizin kökenleri, nöral devrelerin derinlerine uzanır.  Niyet ve amaç 

atfetme eğilimi bizi toplumsal nöral ağın bir parçası yapar.  

Çevremizdekilere toplumsal niyet atfetmeye çok yakınızdır. Çünkü beyinlerimiz sürekli 

toplumsal dünya içinde başkalarının niyet-amaçlarını anlamaya çalışır ve yargılarda bulunarak 

var olmaya-yol almaya çalışırız (Eagleman, 2015). Beyin toplumsal etkileşime bağımlı mıdır? 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Glenn+Whitman&search-alias=books&field-author=Glenn+Whitman&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Ian+Kelleher&search-alias=books&field-author=Ian+Kelleher&sort=relevancerank


63 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Benim yüz kaslarım, ne hissettiğimi yansıtır; sizin nöral mekanizmalarınız ise bu durumdan 

yaralanır. Toplumsal uyaranlar; Toplumsal becerilerimiz kökeni nöral ağlarımızdır.  Beynimiz 

sürekli toplumsal yargılarda bulunur. Bu beceriyi doğuştan mı yoksa deneyimler yoluyla mı 

kazanırız?  Bir yarımız biz, bir yarımız başka insanlardır. Beyin devrelerimizin birçoğunun 

oluşumu ve işleyişi karmaşık toplumsal etkileşimlerine göredir. Beyinlerimiz sürekli başkalarının 

niyetlerini anlamaya çalışarak yol alır. Buna karşın beyin güvenirlilik konusunda içgüdülere 

toplumsal yoksunluk-dışlanma, fiziksel acıya neden olur. Çünkü etkileşimden uzak kalan beyin 

acı çeker. Çevremizdeki incelikli işaretler; Yaşamımızın her alanında söz, ses tonlaması, eylem, 

işaretler, vücut dili,  yüz ifadelerini, başkalarının duygularını beyin devrelerimiz çözümlemek ve 

yorumlamak durumundadır. Gülümseyen ve somurtan birinin fotoğrafına yüzüne baktığında 

insanların kendi yüz kaslarının da - çoğunlukla beli belirsiz- biçimde kıpırdadığına işaret eden 

kısa dönmeli elektriksel etkinlikler saptanmıştır. Bu olguya, yansıtma-mirroring-denmektedir 

(Eagleman 2015). İnsanlar kasıtlı olarak yapmasalar da birbirlerinin taklit ederler.  Uzun süre bir 

arada kalan insanlar birbirlerinin o kadar taklit etmişlerdi ki yüz ifadeleri ve kırışıklıkları zamanla 

aynı biçimi almaya başlamışlardı. Endişe dolu bir düşünceye tüm benliğimizle kendimizi kaptırıp 

daha da endişelenmek yerine bu düşünceyi fark etmek ve salıvermek daha uygun bir yaklaşımdır. 

O düşünce tekrar geri geldiğinde içinizde yarattığı hissi fark etmek ve tekrar bırakıp sakinleşmek 

gereklidir.  

5. Beynin yapısal özelliklerini bilmek kendi potansiyelimiz nasıl kullanacağımı bilmekle 

doğru orantılıdır.  

Bilişsel farkındalık yapımız biz daha iyi analiz etmemizi ve toplumsal nöral ağın gelişimine katkı 

sağlamamıza yardımcı olur.  

Beynin yapısal özellikleri konusunda neler biliyoruz? Ünlü bir beyin cerrahına soruyorlar; beyin 

hakkında neler biliyoruz? “Neredeyse hiçbir şey bilmiyoruz” diyor. Sağlıklı bir beyin için neler 

yapılmalı? Her gün yeni bir şey öğrenmeli ve sürekli düşünme egzersizleri yapılmalıdır.  

Unutmayın, beynimizi daha iyi çalıştırmak için kullanacağımız organ yine beynimiz! Duyusal 

girdi ve yoksunluk deneyim bağlı nörol plasitenin gelişimin kritik dönemlerinde önemlidir.  

1980 yıllarda genel fikir birliği insan beyninde yeni nöronların oluşmamasıydı. Bugün insan 

beyninde sürekli olarak yeni nöronlar, yeni bağlantılar ve yeni sinapsların yaratıldığı 

bilinmektedir. Sinapsların gücünü artırmak için okul ve sınıf ortamlarını bilinçdışını dürtecek 

işaretler –semboller, renkler vs gibi ufak çaplı işaretlere yer vermeliyiz. Sinapsların gücü 

değiştikçe, bilgiler ağ içinde farklı biçimlerde akar. Zayıflarsa yitip gidecek, güçlenirse yeni 

bağlantılar filizlenecek. Bilinçdışını dürtmek sübliminal öğrenmeler için iyidir.  Beyni yumuşak 

biçimde yönlendirmek ve bilinçdışını dürtmek gereklidir. Ortamdaki ufak çaplı dürtmeler-

işaretler semboller, biz farkında olmasak da davranış ve kararlarımızda olumlu değişimlere neden 

olabilir.  
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6. Beynimiz biyo-kimyasal bir fabrikadır. Beynimizin biyokimyasal yapısını neyin 

etkilediğini iyi analiz etmemiz gerekir.  

Fabrika ayarlarını nasıl ayarlayalım ki biz biz olalım. Beyindeki enerji akışı değiştirilerek, beynin 

çalışması hızlandırabilir ya da yavaşlatılabilir. Taşıyıcı moleküller,  belli bir yüke ulaşınca bilgi 

akışı da değişmektedir beyindeki enerji akışı değiştirilince bilgi akışı da değiştirebiliyor.  

Beynimiz, normal biçimde işlev görmek için nelere gereksinim duyar?  
• Yediklerimiz 

• Aldığımız besinlerimiz 

• Soluduğumuz oksijen 

• İçtiğimiz suya ihtiyaç duyar 

• Beyin başka insanlara, 

• Çevresel uyaranlara, 

• Toplumsal ağlara,  

• Başka insanlara ait nöronlara ihtiyaç duyar. 

7. Beynin temizlenmesi uykuda gerçekleşir. İyi uyku bizim dinamik olmamızı sağlar ve 

toplumsa ağın uyanık ve dingin bir parçası yapar.  

Uyanık beyin, dışarıdan gelen uyarıları toplamak,  uyku halindeki beyin ise toplanan bilgiyi bir 

araya getirmek üzere optimize olmuş.  Geceleri kaydetmekten düzenlemeye geçiyoruz. 1. ve 2. 

evrede; “Uykuya daldığımız sırada beynimiz çalışmayı sürdürüyor ve düzenleme sürecine 

giriyor. Neleri hafızada tutup neleri atacağına karar veriyor”. 3. ve 4. evrede; “bedenimiz için 

gıdanın gerekli olduğu kadar beynimiz için gerekli olan, koma benzeri derin bir uykuya 

dalıyoruz. Bu rüya görme değil,  fizyolojik temizlik yapma zamanıdır.” (Finkel ve Wennmann 

2018)  Düzenli olarak 6 saatten az uyuyan herkesin depresyon, psikoz, felç ve obezite olasılığı 

artıyor. Uykusuzluk tüm bedene zarar veriyor. Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Sağlıklı bir 

toplumsal nöral ağın sağlıklı bir nöronu olabilmek için beynin gıdası olan oksijen su, glikoz ve 

uyku düzeninin mükemmel olması gereklidir. 

Sonuç olarak birey ya da toplumsal bir varlık olan birey kendini sosyal nöral ağın sağlıklı  ve 

gelişimsel bir parçası–nöronu olmak için kendi beyin yapısının biyolojik-kimyasal, elektriksel ve 

sosyaplaite olarak işlev ve görevlerini çok iyi güncel ve bilimsel verilere dayalı olarak analiz 

etmelidir. Eğitimsel nörobilim perspektifinden tüm eğitimciler toplumsal nöral ağı gelişimsel 

örüntüleyebilmeleri için öğrenme- öğretme şeklilerini bilginin üretilmesien dayalı oalrak sürekli 

değiştirmelidirler. Değiştirmediğiniz sürece hep geride kalmaya mecbursunuzdur. Bunun için ise; 

Duygusal olarak güçlendirilmiş canlılık gereklidir. Beyin bir deneyimin duygusal bileşenlerini 

diğer her unsurdan daha iyi hatırlar ilkesini tüm öğrenme ortam ve süreçlerine yaymak gereklidir. 

Birey kendini bu eğitimsel nörobilim paradigmasına dayalı ilkeler çerçevesinde analiz etmelidir.  

Bilgi aktarımı değil, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini öğretmeli ve öğrenmelidir. 

Kalıplaşmış düşünceleri sorgularken hayatın anlamını bulmaya çalışmalıdır. İnsan bilincinin 

gelişimi araştırma önem vermeli ve büyük ve küçük verileri etkin kullanmalı ve büyük resmi 

görmeye çalışmalıdır. Başarılı ve mutlu insan olma paradigması için özgür düşünen birey 

yetiştirmek gereklidir. Özgür bireyin özellikleri ise; Liyakat, Adalet, Eşitlik, Tevazu-erdemlilik, 

Dürüstlük, Sorgulayıcılık, Üretkenlik, 4Y (yenilikçi, yapıcı, yaratıcı, yansıtıcı)dir.  
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Diyalojik hayal gücü, diyaloğun bittiği yerde tahakküm fenomenisini ortaya çıkar. Tahakküm 

diyaloğun reddidir… bu radikal red jakobenliği doğurur. (Fazlon, 2001). Zihin nöral bağlantılarla 

bilinç oluştururken, bilgide kültürel bağlantılarla hukuk oluşturur.   

İnsanın özgürlüğü ahlaki temelde midir?  Sorumluluğu terk eden ahlaki anlamda görevlerini 

yerine getiremez!!!!...Kim? Ne? Nerede? Ne zaman? Nasıl? Niçin? Bu altı soruyu sorarak bilgiyi 

beceriye beceriyi yetkinliğe yetkinliği ise bilişsel ve duyuşsal farkındalığa çevirerek insanın en 

iyisi insanlığa yararlı olandır ilkesini beynimizin yapılandırılmasında temel ilke olarak 

kaydetmeliyiz. Beynimizi nasıl yapılandırırsak davranışlarımıza yansıması öyle olur. 

Algılamamız, eksik, ezber, tüketilmiş  bilgi nedeniyle çarpıtmaya ve çarpıtılmaya müsait olur. 

Çünkü “gerçek algılanan”dır.  Nöronu yaşat ki ! Düşünebilesin. 
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İNSAN VE YÖNETİM 
 

 

Ayhan ÖZTÜRK19 

 

 

İnsanın Temel Özellikleri 

İnsan sosyal bir varlıktır. İş bölümü ve uzmanlaşma ekseninde kurgulanan sosyal yaşantısı, doğa 

ve diğer canlılara hükmetme yetisiyle birleşince insanoğlu dünyanın efendisi olmuştur. İnsanı 

diğer tüm canlılardan ayıran ve onu dünyanın efendisi konumuna yükselten iki temel özelliği 

bulunmaktadır. Bu özelliklerden biri “konuşma” diğeri ise “düşünme” yetileridir. 

Diğer yandan konuşma ve düşünme yetileri insanların birbirleriyle ilişki ve iletişim kurmalarının 

da anahtarı olmuştur. İnsanın her türlü ihtiyacını kendisinin karşılaması mümkün olamayacağına 

göre,  insanlar sosyal hayatın kesintiye uğramaması için işbölümü içerisine girmişlerdir. Bilgi 

duygu ve düşünce paylaşımı ile birlikte işbölümü ve belirli alanlardaki uzmanlaşmalar hayatı 

kolaylaştırmış, böylece insan yaşamı daha katlanılabilir ve daha anlamlı hale dönüşmüştür. 

 

İhtiyaç ve İstek 

Biyolojik ve psikolojik bir duygu olan ihtiyaçlar sonsuz ve sınırsızdır. İhtiyaçlar karşılandığında 

insana haz ve zevk verir, karşılanmadığında ise insanda elem ve acı uyandırır. Bunların 

karşılanması için yeni eylemlere girilmesi kaçınılmazdır. Mevcut ihtiyaçlarını tespit edip, 

bunların tatmin edilmesi çabasına giren insanoğlu için yaşanılan her an yeni ihtiyaçları da 

gündeme getirmektedir. Ancak ne var ki bazı durumlarda insanın gerçekten İhtiyacı olmadığı 

halde birtakım yönelimler içerisine girdiği görülebilmektedir (Çakar, Yanlıç, 2014: 225).  

Burada ihtiyaçla istek arasında çizginin ne olduğunun doğru biçimde ortaya konulması gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla neyin ihtiyaç neyin istek olduğu tam olarak ortaya konulmadan 

bunların karşılanmak istenmesi insanın çok ciddi problemler yaşamasına yol açabilmektedir.  

 

Maslow’un İhtiyaçlar Kuramı  

İnsanın birçok ihtiyacı vardır ve bunlardan bazıları diğerlerinden daha önceliklidir. 

Doyurulmayan ihtiyaçlar, bireyin davranışlarında egemen olur. Yukarıdaki ihtiyaçlar, bir 

aşağıdaki ihtiyaç doyurulduğu zaman hissedilir. 

 

 

                                                 

 

 

19 Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. 
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Aşağıdan yukarıya doğru piramit 

şeklinde sıralanan ihtiyaçlar, 

bireylerin ihtiyaç önceliklerini 

yansıtmaktadır. Fiziki, güvenlik 

ve sosyal ihtiyaçlar “ Temel 

İhtiyaçlar” olarak 

değerlendirilirken, takdir ve saygı 

ile, kendini gerçekleştirme 

ihtiyaçları ise “Gelişme 

İhtiyaçları” olarak 

nitelendirilmektedir.  

Buna göre birey hayatını 

sürdürebilmek için öncelikle 

barınma, yeme içme ve uyuma 

gibi fiziki ihtiyaçlarını 

karşılamaya çalışacaktır. Birey 

can ve mal güvenliği ile hastalık 

gibi istenmeyen durumlar karşısında güvenlik ihtiyacı hissedecektir. Ardından diğer insanlarla 

birlikte yaşamanın bir sonucu olarak ait olma, sevme ve sevilme gibi sosyal ihtiyaçlar gündeme 

gelecektir. Sosyal ihtiyaçlarında karşılanmasıyla birlikte, birey için diğer insanlar tarafından 

beğenilme, farkına varılma, saygı ve takdir edilme ile son olarak kendini gerçekleştirme gibi 

ihtiyaçlar ortaya çıkmaktadır. 

Kişinin fiziki ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde karşılaması, içsel iletişiminin de sağlıklı olmasına 

neden olurken, içsel huzurun sağlığı, kişiler arası iletişimde başarıya neden olacaktır. Bireysel 

açıdan bakıldığında diğer insanlarla sağlıklı iletişim kurabilen insanların toplumsal hayatta bir 

adım öne çıktıkları görülmektedir. İletişim; paylaşmak ve ortaklık kurmak olduğuna göre, 

bireylerin birbirleriyle sağlıklı iletişim kurabildiği toplumlarda her türlü sorun konuşarak 

çözülecektir. 

 

Kişilik, Mizaç 

Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam ise başkalarının aklını da kullanır” Bernard Shaw 

Bireyin kişiliği diğer bireylerle kurduğu ilişkilerinde tepkisini ve kendini gösterme biçimini 

etkilemektedir. Dolayısıyla “kişilik”  insanı diğer insanlardan ayıran her türlü bedensel, zihinsel 

ve ruhsal özellikler bütünü olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bireyin duygularının ve coşkularının bütünü olarak ifade edilen “huy” ya da “mizaç” , kişiliğin 

ancak bir yanını oluşturmaktadır. Buna göre bireyin günlük hayatının akışı içerisinde çabuk 

kızması, sıkılması, hareketli veya  hareketsiz olması gibi nitelik ve nicelik bakımından değişen 

duygusal tepkiler, mizaç özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Yönetim 

Yönetim, kurumu amacına ulaştırmak için, elde edilen bütün kaynakları, en iyi şekilde kullanma 

bilimi ve sanatıdır. Yönetim, değişen durumlarda bozulan dengelerin, eskisinden farklı bir 

şekilde kurulma sürecidir. Yönetim, yeni koşullar altında, yeni değerler geliştirmeyi ve 

uygulamayı sağlayan bir buluş olarak da görülebilir 

 

Yönetici 

Yönetici, bir zaman dilimi içinde ve değişen çevre koşulları altında birtakım amaçları 

gerçekleştirmek üzere, insan, para, araç, gereç, makine, vb. üretim araçlarını uyumlu bir şekilde 

bir araya getiren ve çalıştıran kişidir. Bunu gerçekleştirirken, var olan örgüt yapısını, alışılmış 

yöntemleri ve belirli otorite kaynaklarını kullanır.20  

İdareci, adı üzerinde, bir sistemi idare etmekle; yönetmekle  yükümlü, sorumluluk ve yetki sahibi 

birey yahut bireylerden müteşekkil bir grup insandır.  Yöneticinin derdi, var olanı idare etmektir. 

Elinde yetki ve sorumluluklar vardır. Yönetici, sorumluluklarını yerine getirebilmek için 

yetkisini kullanır. Yönettiği kesim üzerinde, bu yetkisini kullanarak, “sorumluluk bazlı 

istekler”inin yerine getirilmesine çalışır. 

Yönetici, doğası gereği statükoyu (status quo) korumaya çalışır. Neden statüko? Çünkü yönetici 

“ilkesel”dir, muhafazakardır, esnek değildir.  Yönetim şartını oluşturan protokollere çok sıkı bir 

şekilde sadıktır. Bu, protokollerin yetersiz kaldığı durumlar; klasik “yönetici”ye sıkıntı oluşturur.  

Açılım gerektirecek, yenilik gerektirecek noktalarda yöneticiler birçok kez, var olanı korumaya 

çalışır. Bu, yönetsel problemlerin bir kısmını oluşturur. 

İşyerinde yöneticisiniz. Emrinizde çalışan birçok personeliniz var. Acaba personeliniz sizden ne 

beklemektedir? Ne tür bir yönetim tarzı onları daha iyi motive edebilir? Bahsedilen yönetim 

tanımlarından hangisi bize daha uygun? Bunu düşünmek ve uygulamak o kadar zor olmasa 

gerek… 

Unutmayın ki, kimse yönetici olarak dünyaya gelmez. Bugün yönetici konumundasınız ancak, 

geçmişte sizin de yöneticileriniz vardı. O halde bir düşünün, siz o dönemlerde yöneticilerinizden 

ne tür davranışlar beklerdiniz? 

Takdir edilmek, saygı görmek ve adam yerine konmak isterdiniz değil mi?  

Bu arada yöneticilerinizin hangi davranışlarını beğenmediğinizi düşünün. Çalışanla çalışmayanın 

aynı kefeye konulmasını mı? Yoksa başarılarınızın takdir edilmemesini mi? İşte tüm bunlara göre 

bir yol haritası çizerek, o doğrultuda hareket ettiğiniz takdirde sevilen ve itibar gören bir yönetici 

olmamanız için hiçbir neden kalmayacaktır. 

Anne-babalık-öğretmenlik veya yöneticilik de bir sanattır.  

 

 

                                                 

 

 

20 http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Toplam%20Kalite.pdf 2018 

http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Toplam%20Kalite.pdf
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Etkili İletişim, Başarının En Önemli Anahtarlarından Biridir. 

İnsanlar günlük yaşamda birbirlerinin ne söylediklerinden çok nasıl söylediklerine dikkat 

etmektedir. İnsanlar ile  “yüreğinizi yüzünüze yansıtarak” diyalog kurun. Sağlıklı iletişim 

kurmak “ne yaptığını bilmek” demektir. Her işin bir tekniği vardır. Sağlıklı iletişim kurma” 

becerileri hayatta başarılı olmak için en önemli teknikleri içerir. Eğitim ve öğretim hangi alanda 

olursa olsun “değiştirme ve değişmeyi”  gerektirir. Değiştirmek isteyen önce kendini 

değiştirmelidir. Değişmeyen Bir Tek Şey Vardır. O Da “Değişmenin” kendisidir. 

Yaşadığımız sorunların büyük çoğunluğu iletişimle ilgilidir. Sağlıksız iletişim, iş hayatında, 

huzursuzlukların küskünlüklerin, kavgaların, neticede bireysel ve kurumsal başarısızlığın, 

mutsuzluğun ve hatta mesleğini terk etmelerin  en önemli nedenlerinden biridir 

 

Motiv (Güdü) 

Bireyi bir harekette bulunmaya veya bir hareket yolunu diğerine tercih etmeye iten sürükleyici 

güç. 

 

Motivasyon 

Bir veya birden çok insanı belirli bir amaca doğru devamlı şekilde harekete geçirmek için 

sürdürülen çabaların tümü 

Güdüleyici etmenler 

* iş başarma 

* tanınma 

* sorumluluk 

* gelişme ve ilerleme 

Varlığı bireyi güdüler, yokluğu doyum üzerinde etki yaratmaz. 

Koruyucu etmenler 

* yönetim ve politikalar 

* denetim 

* ücret 

* çalışma koşulları 

Varlığı güdüleme üzerinde bir etki yaratmaz, yokluğu doyumsuzluk yaratır. 

Bir insanın motive edilmesi; belirli bir davranışın amaca ulaştıracağı beklentisi ile o bireyin 

amaca verdiği öneme bağlıdır. 

Güdüleme= arzulama derecesixbeklenti 

 

İletişimin Altın Anahtarı Empati “Duygudaşlık” 

 Başarının bir sırrı varsa başkalarının fikrini anlamak ve her şeyi onların gözüyle görebilmektir. 

                                                                                                                               Henry Ford  
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Bu gün millet olarak en büyük engellerimizden biri, sosyal ilişkilerimizde empati sürecini 

işletmeyip, empati yapmıyoruz.  

▪ Empati, kişinin kendisini başkalarının yerine koyabilmesi, olay ve olguları 

başkalarının bakış açılarıyla da değerlendirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İdeal 

bir empati sürecini üç boyutta değerlendirmek mümkündür. 

▪ Kişinin kendisini başkalarının yerine koyabilmesi 

▪ Başkalarını kendi yerine koyabilmesi 

▪  Başkalarını da başkalarının yerine koyabilmesi 

İnsanlarda bireyselliğin ve dünya nimetlerinden daha çok pay kapma hırsının zirveye ulaştığı bir 

dönemde, empati yoluyla olaylara karşıdaki insanların bakış açısıyla bakabilmek son derece zor 

olmaktadır.” İnsan insanın kurdudur” mantığının egemen kılınmaya çalışıldığı bir ortamda 

empatinin, insani bir meziyet ve adeta bir erdem olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. 

 

Dinleyin: 

“Büyük insan dinlemeyi bilendir.’’ 

                                    S . A . Helpi 

“Konuşmakla hiç bir şey öğrenemeyiz, ama sorup dinlemekle öğrenmenin sınırı yoktur.” 

                                                                                                                   David J. Schwartz 

“İnsanlarla iyi geçinmek ve onların arkadaşlığını kalıcı biçimde kazanmak için yeryüzündeki 

belki en etkin mekanizma, başkalarının duygularını paylaşarak, anlayışlı bir şekilde dinleyebilme 

becerisidir.”                                                            

                                                                                                             Oliver Wendell Holmes  

 İletişim süreci dinleme ve tepki verme olarak iki boyuttan oluşmaktadır. Dinlemenin ilk aşaması 

duymak ( işitmek) tir. Ancak dinlemek ile duymak aynı anlama gelmez. duymak; dikkat ve çaba 

olmaksızın meydana gelen, fizyolojik bir süreçtir. Dinlemek ise, duymanın ötesinde aktif bir 

eylemdir ve bilinçli bir çaba gerektirir.  

İnsanın konumu ne olursa olsun, iyi bir dinleyici olma yeteneği, tıpkı güzel ve etkili konuşma 

becerisi gibi sosyal ilişkilerde başarının kapısını aralayan bir anahtar olarak karşımıza 

çıkmaktadır. İletişim sürecinde her zaman konuşmamız mümkün olamayacağına göre, 

dinlemenin de sürecin bir parçası olduğu gerçeğini aklımızdan çıkarmamamız gerekir. Dinlerken 

empati yaparak bunu karşımızdakine hissettirirsek, insanların güvenini kazanmamız 

kolaylaşacaktır.  

 

İlk İzlenim 

“İnsanlar görünüşleri ile karşılanır, fikirleri ile uğurlanırlar.” 

                                                                                       Anonim 

İnsan davranışları, diğer insanlar üzerinde yaratılan "ilk izlenim" sırasında son derece önemlidir. 

Dünyada tekrarlanmayacak tek şey "ilk izlenim" dir. İnsanlar üzerinde yarattığımız ilk izlenim 30 

saniye içinde oluşur.  
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Bu süreyi bilinçli bir şekilde kullanmak karşımızdakiler üzerinde istediğimiz düşünce izleniminin 

doğmasına imkan verir. 

Kişilerarası iletişimde ilk izlenim oldukça önemli bir yere sahiptir. Birbirini tanımayan iki kişinin 

tesadüf eseri aynı ortamda bulunmaları gerektiğini ve bu çerçevede ilk karşılaştıkları anı 

düşünün. Kişilerden biri son derece alımlı , şık, zarif, beden dilini yerinde ve zamanında 

kullanırken, diğeri ise son derece rüküş, pejmürde  giyinmiş, saç sakal birbirine girmiş, saçlar 

yağlı ve şekilsiz, üzerindeki kıyafetler buruşuk, , ter kokusu adeta çevredeki insanların 

burularının direklerini kırıyor, ayakkabılar boyasız, çamur içinde…  

Örnekler biraz abartılı da olsa bu iki insanın çevredeki diğer insanların gözünde nasıl 

değerlendirileceğini bir düşünün.  

Bir ilişkinin kuruluş aşamasında sırasıyla fiziksel görünüş, ses tonu ve söylenenler etkili 

olmaktadır. İlişki kuvvetlenip kişiler birbirlerini daha iyi tanımaya başladıkça zihinde o kişiye ait 

bir imaj belirmektedir.  

Bireyin kılık kıyafet ve giyimi onun mesleği, geliri ve sosyal statüsü hakkında ipuçları 

vermektedir. Dolayısıyla kılık kıyafetler karşıdaki kişilerin birey hakkındaki tutum ve 

davranışlarını etkileyebilmektedir. Nitekim ortama göre seçilmiş düzgün bir kıyafet, kişinin 

kendisine duyduğu güvenin yanı sıra, karşıdaki kişilere olan saygısının da bir göstergesidir.21  

 

Zaman Kullanımı 

Kişilerarası iletişimde vurgulanması gereken diğer bir konu da zaman kullanımıdır. Zaman asla 

ödünç verilip alınamayan, değiş tokuş yapılamayan, ikame edilemeyen, durdurulması ve geri 

getirilmesi mümkün olmayan bir olgudur. 

Günümüzde kişi ya da kurumların başarı ve başarısızlıklarının zaman kullanımıyla da 

ilişkilendirildiği görülmektedir. Zaman yönetimi zamanın bize değil, bizim zamana hakim 

olmamızı öngörmektedir. Zamanı iyi kullanma becerisine sahip olan kişiler hayatını istediği gibi 

yönlendirebilmektedirler. 

Bugün gelişmiş ülkelerde zamanın etkin kullanımı çok önemli bir yer işgal etmektedir. Verilen 

bir randevuya geç kalmak, karşıdakine yapılan bir saygısızlık olarak değerlendirilmektedir. Böyle 

bir durumda kişi, kendisine önem verilmediği ve dikkate alınmadığı gibi bir izlenime 

kapılabildiğinden, zamanlamaya özen göstermemek, görgü kurallarına da önem vermemek 

anlamına gelmektedir. İş ilişkilerinde de aynı durumun geçerli olduğunu söylemek mümkündür. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

21http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Diksiyon%20-2.pdf.  



72 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Lider 

Lider, “etki”sini kulanarak, organizasyondaki bireylerin, ortak amaçların gerçekleştirilmesinde  

güdüleyen, (=motive eden) istekli kılan kişidir. Grubu kendi peşinden sürükler. Yöneticinin 

ilkelere, protokollere bağlı kalmasına karşın, lider, vizyonuna bağlıdır.22 

 

Liderler İçin 10 Ders 

1. Zamanlama her şeydir. Bir inisiyatifi ne zaman devreye sokmak gerektiğini, ne zaman tabanın 

önüne çıkmak gerektiğini ve ne zaman araya mesafe koymak gerektiğini bilmek çok önemli bir 

hünerdir. 

2. İşin şanını paylaşırsanız her şey mümkündür. Başkalarına, kendine paye çıkarma fırsatını 

vermek, sonuca varmanın en etkili yoludur. 

3. Güven bir kez sarsıldığında zor onarılır. Liderliğin en kırılgan ama en temel vasfı güvendir. 

4. Liderliğin esası, bağlantılar kurmaktır.Liderler, insanlarda ortak sorunlarla uğraşmanın kendi 

yararlarına olduğu duygusunu uyandırmalıdır. 

5. Liderler, hatalarından ders çıkarır. Başarıya ulaşmak isteyen liderler kendi eksikliklerini 

kabul etmeli, anlamalı ve gidermelidir. 

6. Güven, insanın kendi ile sınırlı kalmadığında itibar getirir.  

7. Kendini yenilemenin birçok kaynağı vardır. Liderler kendilerini tanımalı ve kendilerine güç 

verecek kaynakları bulmalıdır. 

8. İyi işleyen ortaklıklar için ortaklara bağlı olmak gerekir. 

9. Liderlerin insan sarrafı olması gerekir. En iyi ve en parlak insanları bulmak, işe koşmak ve 

etkili şekilde yönetmek başlı başına kilit bir kabiliyettir. 

10.Dil, en güçlü araçlardan biridir. İletişim kurmasını beceremeyen liderler, öteki gerekli 

vasıfları taşısalar bile bir etki yaratmada yetersiz kalırlar.23  

Hiçbir insan kendi başına bir ada değildir. Her insan anakaranın bir parçasıdır. Kalıplaşmış insan 

geçmişe bakar, gelecekte geçmişi görür. Bugünü yaşamaz. 

Gelişmiş insan, gelecekte şimdi olmayan bir şeyi görür: VİZYON’u düşünür. 

 

Kaynaklar  
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22 https://www.biymed.com/forum/isyonetimi/lider-ve-yonetici-farki-29679.html. 
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BİR “HİZMET EDEREK ÖĞRENME” PROJESİ DENEYİM 

RAPORU: YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MÜLTECİLER 

VE ENGELLİLER İÇİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ UYGULAMALI 

LOJİSTİK SÜREÇLER OPTİMİZE PROJESİ 
 

 

Kemal TURSUN24, Maren SCHLEGLER25, Susanne KOCH26 
 

 
ABSTRACT 

Experience Report “Service Learning”: Master Students Optimize Logistical Processes for 

Refugees and People with Special Needs. All Students of the Master program “Business 

Engineering & Management” at the Frankfurt University of Applied Sciences should 

participate in a logistical project during a compulsory course in their 2nd semester. Aim of 

this course is the practical application of professional skills in project management and 

logistics. In summer 2018 the course was organized according to the format of “Service 

Learning”, including two community partners. 26 students (all male) participated in four 

subgroups. All students in the program are graduated engineers aiming for a master degree. 

BHB is a nonprofit organization with a main focus on enabling people with special needs to 

participate in working life. BHB has several locations in the south of the State of Hesse. The 

students conducted their activities in two different locations where people with special needs 

work under guidance in different working groups. Task of the students was to analyze the 

existing business processes in mentioned locations and to work on possible improvements. 

The students had the opportunity to specify the task according to their own experiences and 

skills. After the kick-off meeting, two subgroups were on site for several times to document 

and to analyze the current state. During the visits students actively engaged in the working 

processes. They participated in the working process, doing the same tasks as employees, and 

had the chance to interview the employees. After analyzing the situation, students prepared 

action recommendations for improving business processes. E.g. Students recognized that 

employees moved large packages across the table during product picking and packaging. This 

process took a long time and produced unpleasant noise. Based on this analysis, students 

suggested using a roller table instead of a normal work table. During a final event, students 

presented their results to the community partner. AWO is a decentralized German welfare 

organization which mainly cares for people with special needs and senior citizens. It also 

operates counseling centers for migrants, quarters for refugees and people in need. The 

students conducted their activities in two refugee quarters. AWO operates quarters for 

refugees at both locations which have several storage rooms for different goods. These 

locations were set up in 2015 when a big number of refugees arrived in Germany. Task of the 

students was to analyze the storage rooms and to create a warehouse management system 

for both locations. After the kick-off meeting, two subgroups were on site for several times to 

document and to analyze the current situation of the storage rooms. The students made an 

inventory for each location. Afterwards they drew the rooms and made space plans for each 
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location. Finally, they implemented a software application, before they put their ideas into 

action: cleaning up and redesigning one room at each location. Using the software allows 

AWO to manage its storage rooms, even decentralized and remote over internet. At a final 

event the students presented their results to the community partner. Learning goals during 

the project were the practical application of the previously learned expertise such as project 

management, process management and logistics (professional competences). In the same 

context the student should develop social competences such as empathy, resilience and 

awareness of stereotypes (social competences). Reflection talks show that many students now 

have a better understanding for the situation of people with special needs or refugees. The 

students working in the refugee quarters had the chance to experience the living situation of 

refugees in Germany. The logistical projects will be conducted as Service Learning courses in 

the future. Additionally some research activities will be linked to the project. Community 

partners (different NGOs and NPOs) will be in the focus of future research. 

Keywords: Service Learning, Social Engagement, Higher Education, social competence, 

professional competence. 

 

ÖZET 
Frankfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin “Ekonomi Mühendisliği ve Yönetimi” Yüksek 

Lisans programının tüm öğrencileri, 2. yarıyılında zorunlu bir ders olararak bir lojistik 

projeye katılma mecburiyetindedirler. Bu dersin amacı, proje yönetimi ve lojistik alandaki 

profesyonel becerilerin pratik uygulamasıdır. 2018 bahar yarıyılında, bu kurs sivil topum 

örgütüleri arasından seçilmiş iki proje ortağı da dahil olmak üzere “Hizmet Ederek 

Öğrenme” biçimine göre düzenlenmiştir. Toplamı 26 erkek öğrenciden oluşan kohort dört alt 

gruba ayrılarak projeye katılmıştır. Programa katılanların tümü yüksek lisans hedefleyen ve 

bir mühendislik fakültesinden mezun olan öğrecilerden oluşmaktadır. BHB, zihinsel ya da 

fiziksel engellileri çalışma hayatına katılabilmelerini sağlamaya odaklanan ve kar amacı 

gütmeyen bir kuruluştur. BHB'nin Hessen eyaletinin güneyinde çeşitli yerlerde birçok 

müessesesi vardır. Öğrenciler, engellilerin farklı çalışma gruplarında rehber eğitmenlerin 

klavuzluğunda çalıştıkları iki farklı atölyede faaliyetlerini yürütmüştür. Öğrencilerin 

görevleri, söz konusu konumlarda mevcut iş süreç durumunu tespit ve analiz etmek, 

sonrasında olası optimize potansiyeli üzerinde çalışmaktı. Durumu analiz ettikten sonra, 

öğrenciler iş süreçlerini optimize amaçlı eylem önerileri hazırladılar. Son etkinlik toplantı 

esnasında, öğrenciler elde ettikleri sonuçlarını proje ortaklarına sundular. AWO, özellikle 

engelli ve yaşlı vatandaşlara odaklı hizmet veren ve gayrimerkezi çalışan bir Alman refah 

organizasyonudur. Ayrıca göçmenler ve mülteciler için konaklama yurtları işletmekte ve 

yardıma muhtaç insanlar için danışmanlık merkezleri de yürütmektedir. Öğrenciler iki 

mülteci konaklama merkezinde faaliyetlerini yürüttüler. AWO, mülteciler için farklı 

malzemelerin depolandığı farklı ardiye alanlarına sahip iki yerde faaliyet göstermektedir. 

Almanya'da çok sayıda mültecinin barındığı bu yerler 2015 yılında kuruldu. Öğrencilerin 

görevleri, depolama alanlarını analiz etmek ve her iki lokasyon için bir depo yönetim sistemi 

oluşturmaktı. Açılış toplantısından sonra, iki alt grup birçok defa mevcut durum tespit ve 

belgeleme amacıyla bu mülteci barınaklarını ziyaret edip faaliyetlerini sürdürdüler. 

Öğrenciler her lokasyon için bir envanter yaptılar. Daha sonra odaları çizdiler ve her yer için 

alan planları yaptılar. Son olarak, fikirlerini eyleme geçirmeden önce bir bilgisayar yazılımı 

gerçekleştirdiler. Son bir kapanış toplantısında, öğrenciler sonuçlarını proje ortaklarına 

sundular. Proje süresince eğitim hedefleri, proje yönetimi, süreç yönetimi ve lojistik konular 

(mesleki yeterlilikler) gibi önceden öğrenilmiş uzmanlığın pratik uygulama yoluyla 

özümsenmesi ve derinleştrilmesi idi. Aynı bağlamda, öğrencilerin empati, saygı ve klişelerin 

farkındalığı (sosyal yeterlikler) gibi sosyal yeterliliklerini geliştirmesi hedef alınmıştır. 

Özdeğerlendirme amaçlı ‘yansıtma görüşmeleri’, birçok öğrencinin artık engellilerin ve 

mültecilerin durumunu hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olduğunu gösteriyor. Mülteci 

barınma yurtlarında çalışan öğrenciler, Almanya'daki mültecilerin yaşam koşullarını birebir 

tanıma şansına sahip oldular. Lojistik projeler gelecekte Hizmet Ederek Öğrenme kursları 
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olarak yürütülecektir. Ek olarak, bazı araştırma faaliyetleri projeyle bağlantılı olacaktır. 

Gelecekteki araştırmalarımız Sivil toplum örgütlerinden oluşan proje ortakları odaklı 

olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: hizmet ederek öğrenme, kamu yararına hizmet, yüksek öğrenim, sosyal 

yeterlilik, mesleki bilgi ve beceriler. 

 

GİRİŞ 

Frankfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Ekonomi ve Hukuk Fakültesi’nde yirmi yılı 

aşkın bir zamandan beri fakültenin değişik bölümlerinde bazı belirli dersler teorik olarak 

ele alındıktan sonra, derinleştirme ve pekiştirma maksadı ile uygulamalı proje 

çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Bu projeler, Frankfurt ve çevresine faliyet gösteren 

şirketler ile yapılan işbirliği ile hayata geçiriliyorlar. Özellikle proje yönetimi ve lojistik 

konuların ağırlıklı olduğu bu projelerin ortaklarına temsilen Alman havayolları 

‘Lufthansa’, Almanya Demiryolları ‘Deutsche Bahn’, Frankfurt Havalimanı operatör 

şirketi ‘Fraport’gibi büyük ve global şirketlerin yanı sıra Bisiklet üreticisi ‘Riese & 

Müller’, ilaç üreticisi ‘Merz’ ya da lojistik branşın en büyüklerinden olan ‘Dachser’ 

şirketini sayabiliriz.27 Bu tür projelerin sürekli olarak gerçekleştrilmesi üniverrsitemizin 

Ekonomi ve Hukuk Fakültesi’nde hala devam ediyor. 

Bunun yanısıra dört yarıyıldan beri bu tür projeler kısmen Service Learning (Hizmet 

ederek öğrenme) şeklinde yapılmaktadır.  

 

SERVICE LEARNING TANIMI 

Service Learning, kökü Ameika Birleşik Devletleri’ndeki ‘tecrübe yoluyla öğrenme’ 

geleneğine dayanan bir fikirdir (Reinders, 2016). Bu fikire göre Hizmetle öğrenme, 

öğrencilerin toplumun gerçek ihtiyaçlarını karşılamak için akademik bilgi ve becerilerini 

kullandıkları öğretim ve öğrenmeye bir yaklaşımdır (nylc, 2008). Bu çerçevede 

öğrenciler, üniversitede teorik olarak aldıkları derslerdeki mesleki bilgi ve becerilerini 

kullanarak, sivil toplum örgütlerinden seçilmiş bir proje ortağı aracılığı ile topluma fayda 

sağlayacak bir projede görev alırlar. Bu proje süreci esnasında öğrenciler bir yandan 

teorik bilgilerini uygukama yoluyla derinleştirirken (Learning), diğer yandan toplum bu 

hizmetten yarar görür (Service). 

Lakin bu yaklaşımdan bir ‘öğretme ve öğrenme biçiminin’ oluşabilmesi ve alınacak 

sonuçların belirli bir seviyenin üstünde olabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmiş 

olması gerekiyor. Nitelik şartları da diyebileceğimiz bu koşullar kısaca şöyle sıralanabilir. 

 

• Gerçek ihtiyaç koşulu: Öğrencilerin gerçekleştireceği projenin amacı, gerçekten 

var olan reel bir ihtiycı gidermesi olmalıdır. Ancak gerçek bir ihtiyaç giderilir ve 

bununla bağlantılı reel bir sorun çözülür ise topluma bir fayda sağlanmış olur. 

                                                 

 

 

27 Bahsedilen adlar ve markaların telif hakları saklıdır ve her türlü hakları adı geçen şirketlere aittir. 



77 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Üniversitede ders konularını açıklama amacı ile tasarlanmış örnekler işerikler 

(case studies) değil, topuma yarar sağlayacak içerikler (real life studies) olmalıdır. 

• Üniversite dışı koşulu: Öğrenciler, üniversitede aldıkları teorik bilgileri 

kullanarak gerçek hayatın içinden bir sorunu çözme amacı ile projelerini 

gerçekleştirmelidirler. Bu projeler üniversitenin himayesinde, lakin üneversitenin 

dışında, kar amacı gütmeyen sivil toplum örgütlerinden seçilmiş bir proje ortağı 

ile hayata geçirilmelidirler. Bu vesile ile öğrenciler ‘fil dişi kulelerini’ terk edip, 

olağan koşullarda tanımadıkları bir ortamda olma imkanına sahip olacaklar. 

• Müfredat koşulu: Üniversitelerin en öncelikli görevi öğrencilere, okudukları 

dalın gerektirdiği mesleki bilgi ve becerileri vererek, onları mesleki hayata 

hazırlamaktır. Hizmet ederek öğrenme de bu yüzden üniversitede verilen dersin 

bir parçası olarak anlaşılması gerekir ve uygulamalı proje ile müfredat içerikleri 

birbirine bağlantı içinde olmalıdır. Öğrencilerin işlediği konuların mutlaka 

müfredata entegre edilmiş olamsı vazgeçilmez bir koşuldur. 

• Öz değerlendirme koşulu: Öğrenciler proje süresince ve projeye eşlik eden 

akademik kadro desdeği ile planlanmış ve düzenli olarak yapılan tecrübeler 

üzerinde öz değerlendirme yapmalıdır. Bu öz değerlendirme ile öğrenciler 

eğitimleri ile projedeki gönüllü rol üstlenme arasında bir bağ kurma imkanına 

kavuşurlar. Öz değerlendirme yoluyla öğrenciler proje esnasında topluma 

bulunulan katkı, bunun toplum ve kendisi üzerinde bıraktığı etkiler, edindiği 

tecrübeler, daha önceden beri var olan yahut proje esnasında oluşan beklentiler 

hakkında düşünür, değerlendirme yapar ve bu da dolayısı ile öğrencilerin bilişsel 

yeteneklerinin gelişmesini sağlar. 

• Sivil toplum örgüt koşulu: Sivil toplum kuruluş ve örgütlerinin temel işlevi, 

tüzüklerindeki amaçlar doğrultusunda, özellikle şahsi mükafat beklemeyen 

gönüllü üyelerinin katkısı ile, tüm topluma veya toplumun bir kısmına fayda 

sağlamaktır. Topluma sağlanacak fayda, ki bu sıradan bir hayır meselesinden öte 

bir düşüncedir ve tek tek şahıslar üzerinden değil, ancak bu tür örgüt ve kuruluşlar 

aracılığı ile yapılabilinir bir yararlılıktır. Bu sebepten dolayı hizmet ederek 

öğrenme uygulama projeleri için gereken ortaklar, kar amacı gütmeyen ve 

tamamen kamu yararına hizmet veren bu kuruluş ve örgütler (NGO = non-

governmental organisation / NPO = non-profit organisation) arasından 

seçilmelidir. 

• Maddi karşılık beklememe koşulu: Yapılan projeler reel bir gereksinimin 

giderilmesini amaçlayan ve gönüllülük prensibine dayanan bir yaklaşımla 

gerçekleştrilir. Öğrencilerin projeye katılımı gelir elde etme maksatdı yerine, ilk 

etapta öğrenmek, daha önce öğrenilen içeriklerin uygulama yoluyla 

derinleştrilmesi ve pekiştrilmesidir. 

• Takdir etme koşulu: Proje sonunda öğrencilere, yapılan çalışmanın sonuçlarını 

proje ortaklarına ve diğer tüm ilgililere sunabilecekleri bir ortam sağlamak 
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gerekmektedir. Onların sunduğu bu sonuçlara değer vermek, onların 

motivasyonunu arttıracak, öz güvenlerini güçlendirecek ve kişisel gelişmelerini 

arttıracaktır. 

• İki taraflılık koşulu: Sigmon’a göre (Furco, 1996) Service Learning ancak 

yapılacak proje iki tarafa da fayda sağlayacaksa gerçekleşir. Hem öğrenci avantaj 

sağlamalıdır (öğrenmek), hem de hizmeti sivil toplum örgütü üzerinden alan 

toplum bu projeden yararlanabilmelidir (hizmet). Tek taraflı Service Learning 

projesi bu açıdan düşünülemez. 

 

Bu koşulların tümü yahut büyük bir bölümü yerine getirildiği zaman projeden bazı 

olumlu etkiler beklenilebilir. Bu etkileri üniversitenin topumla ağ kurarak bütünleşmesi, 

öğrencilerde motivasyon ve kişisel gelişimlerinin artması, hizmet ortağı STK üzerinden 

topluma fayda sağlanması ve demokrasinin farkındalık yoluyla güçlenmesi olarak 

toparlamamız mümkündür. 

Üniversitelerin en öncelikli görevi olan öğrencileri okudukları dalda en iyi şekilde 

eğitmek ise, durumu bu çerçevede de göz önünde bulundurmamız gerekir. Bu bağlamda 

Hizmet Ederek Öğrenmenin (Service Learning) öğrenciler üzerinde oluşabilecek çok 

önemli diğer bir etkiye işaret etmek gerekiyor. Bu da Hizmetin Öğrenmeyi ve 

Öğrenmenin Hizmeti güçlendireceğini ve bunun daimi bir döngüye dönüşebileceği 

düşüncesidir. 

Bu tür uygulamalı hizmet ederek öğrenme projelerinin paydaşlarını rahat olarak 

kendiliğinden de anlağılacağı gibi projeye yol açan ve öncülük eden üniversite, projeyi 

aktif olarak gerçekleştiren öğrenciler ve projeyi mümkün kılan ve desdekleyen sivil 

toplum örgütü oluşturmaktadır. 

 

2018 BAHAR YARIYILI UYGULAMALI HİZMET EDEREK ÖĞRENME 

PROJELERİ 

Uygulama yoluyla alınan bilgi güçlendirir. Üniversitemizin bu sloganını takip ederek 

fakültemiz yirmi yılı aşkın bir zamandan beri gerçekleştirdiği uygulamalı projeler 

dersinin bazılarında son iki yılda bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişikliğin sebebi, 

mesleki bilgi ve becerilerin (hard skills) gelişmesinin yanısıra, mesleki gereksinimleri 

ihmal etmemek şartıyla, sosyal yeteneklerin (soft skills) geçmişe nazaran daha çok ilgi 

odağı olmaya başlamasından dolayıdır. Dolayısıyla bazı derslerin uygulamalı bölümü kar 

odaklı şirketlerin yerine, kar amacı gütmeyen ve tamamen kamu yararına hizmet eden 

sivil toplum örgütlerin ortaklığı ile gerçekleştrilmiştir. Proje ortaklarının ve buna bağlı 

olarak proje içeriklerinin tanıtıldığı açılış toplantısının ardından, öğrenciler dört ayrı alt 

gruba bölünerek iki sivil toplum kuruluşu olan proje ortaklarımıza taksim edildi. 

Öğrenciler: Tamamının ‘Ekonomi Mühendisliği ve Yönetimi’ okuyan ve yüksek lisans 

adaylarından oluşan yirmi altı erkek öğrenci grubu dört alt gruba ayrılarak proje 

ortaklarının temsilcileri ile tanıştrıldılar. İkinci yarıyıl derslerine katılan öğrencilerin 
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tümü, kayıt ön koşul gereği, yüksek lisans hedefleyen ve bir mühendislik fakültesinden 

mezun olan öğrecilerden oluşmaktadır 

Proje ortağı BHB: Behinderten Hilfe Bergstrasse (BHB), zihinsel ya da fiziksel 

engellileri çalışma hayatına katılabilmelerini sağlamaya odaklanan ve kar amacı 

gütmeyen bir kuruluştur. BHB'nin Hessen eyaletinin güneyinde çeşitli yerlerde birçok 

müessesesi vardır. Öğrenciler, engellilerin farklı çalışma gruplarında rehber eğitmenlerin 

klavuzluğunda çalıştıkları iki farklı atölyede faaliyetlerini yürütmüştür. Öğrencilerin 

görevleri, söz konusu konumlarda mevcut iş süreç durumunu tespit ve analiz etmek, 

sonrasında olası optimize potansiyeli üzerinde çalışmaktı. Öğrenciler görevi kendi 

deneyim ve becerilerine göre belirleme fırsatına sahip olmuşlardır. Açılış toplantısından 

sonra, iki alt grup, mevcut iş süreç durumunu tespit edip belgelemek ve analiz etmek 

üzere birkaç kez bu atölyelerde bulundular. Ziyaretleri esnasında öğrenciler aktif olarak 

çalışma süreçlerine katıldılarak çalışan engellilerle aynı görevleri üstlenerek onlarla 

yakından tanışma fırsatını yakaladılar. Durumu analiz ettikten sonra, öğrenciler iş 

süreçlerini optimize amaçlı eylem önerileri hazırladılar. Örneğin, öğrenciler, ürün 

toplama ve paketleme ünitesinde çalışanların büyük ve ağır paketleri tezgaha 

taşıdıklarının farkına vardılar. Bu süreçin çok uzun sürdüğü ve süreç esnasında kulağa 

hoş gelmeyen rahatsız edici seslerin oluştuğu tespit edilmiştir. Bu analize dayanarak, 

öğrenciler normal çalışma tezgahı yerine bir makaralı konveyör kullanmayı önerdiler. 

Son etkinlik toplantı esnasında, öğrenciler elde ettikleri sonuçlarını proje ortaklarına 

sundular. 

Proje ortağı AWO: Arbeiterwohlfahrt (AWO) özellikle engelli ve yaşlı vatandaşlara 

odaklı hizmet veren ve gayrimerkezi çalışan bir büyük Alman refah organizasyonudur. 

Ayrıca göçmenler ve mülteciler için konaklama yurtları işletmekte ve yardıma muhtaç 

insanlar için danışmanlık merkezleri de yürütmektedir. Öğrenciler iki mülteci konaklama 

merkezinde faaliyetlerini yürüttüler. AWO, mülteciler için farklı malzemelerin 

depolandığı farklı ardiye alanlarına sahip iki yerde faaliyet göstermektedir. Almanya'da 

çok sayıda mültecinin barındığı bu yerler 2015 yılında çok kısa zamanda ve büyük sayıda 

mültecilerin beklenmedik bir anda sığınma telebinde bulunmasından dolayı kuruldu. 

Öğrencilerin görevleri, depolama alanlarını durum tespitinin ardından analiz etmek ve her 

iki lokasyon için bir depo yönetim sistemi oluşturmaktı. Açılış toplantısından sonra, iki 

alt grup birçok defa mevcut durum tespit ve belgeleme amacıyla bu mülteci barınaklarını 

ziyaret edip faaliyetlerini sürdürdüler. Öğrenciler her lokasyon için bir envanter yaptılar. 

Daha sonra odaları çizdiler ve her yer için alan planları yaptılar. Son olarak, fikirlerini 

eyleme geçirmeden önce bir bilgisayar yazılımı gerçekleştirdiler. Ayrıca bir örnek 

mahiyetinde her lokasyonda bir odayı temizleyip ve yeni tasarımları çerçevesinde 

düzenlediler. Yazılımın kullanılması AWO'nun depolama odalarını, gayrimerkezi ve 

internet üzerinden bile yönetmesi olanağını sağlamış oldu. Proje esnasında öğrenciler 

ayrıca bu iki barınaklarda konaklayan mültecilerle tanışma ve onlarla öğle yemeği yeme 

imkanına sahip oldular. Son bir kapanış toplantısında, öğrenciler sonuçlarını proje 

ortaklarına sundular. 
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MESLEKİ BECERİLER (HARD SKİLLS) AÇISINDAN ALINAN 

SONUÇLARDAN BİR ÖRNEK 

BHB’de faliyet gösteren iki ekip proje sonunda birçok optimize önerisi içeren proje 

raporunu düzenlenen kapanış toplantısında proje ortaklarına sundular. Yukarıda da 

belirtildiği gibi bu öneriler iş sürecini konu alan optimize önerileridir. Raporda yer alan 

önerilerin tümünü bu metinde saymak artı değer sağlamamkla beraber bu metnin 

çerçevesini de zorlar. Bu nedenlerden dolayı yukarıda verilen makaralı konveyör 

örneğine ek olarak süreç optimizasyonunu netleştiren ikinci bir örnek yeterli gelecektir. 

BHB’nin bir atölyelesinde elektronik bir cihaz için özel bir fişin montajı yapılmaktadır. 

Yapılan montajın toplam altı adımdan oluştuğu durum tespit esnasında ortaya çıkmıştır. 

Bu montaj sürecinin analizi, montajda kullanılan masaların bulundukları yer olarak 

birbirlerinden çok uzak durduklarını ortaya çıkarmıştır. Ayrıca ilk dört süreç adımı 

montajı yapılan fişlerin özelliklerinden dolayı (komplike olmayan ve çabuk takılan 

parçalardan oluştuğu için) iki ekip tarafından paralel olarak yapılmaktadır. Buna karşılık 

son iki adım komplike olması nedeniyle süreç zaman bakımından ilk dört adım kadar 

sürmektedir ve bu nedenlerden dolayı sadece bir ekip tarafından ele alınmaktadır. 

Dolayısıyla montajda, bu iki kademenin (1-4 ve 5-6) eşzamanlı yürütülmemesi darboğaz 

etkisine (bottleneck effect) yol açar. Bu durumda 1-4 adımlarından oluşan kademedenin 

üretimi 5-6 adımlarından oluşan ikinci kademenin üretimini aşar ve fazla üretim 

dopalanmak zorunda kalınır. Bu da montaj kademelerinin arasında ilavetten fazla alan 

ihtiyacı yaratır ve atölyedeki hareketlilik imkanlarını kısıtlar. Bu tür üretim biçimine 

‘Push Üretim Tarzı’ denir. 
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Şekil 1: Montaj ünitesi optimizasyon öncesi. 

 

Yapılan analiz sonrası önerilen üretim biçimi ‘Pull Üretim Tarzı’ dır. Ayrıca toplam altı 

adım ve iki kademeden oluşan montajın dizaynında değişiklikler önerilmiştir. Şekil 2 bu 

önerinin işeriğine açıklık kavuşturmaktadır. 
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Şekil 2: Montaj ünitesi optimizasyon sonrası 

 

AWO’da faliyet gösteren iki ekip proje sonunda optimizasyon önerilerinin yanısıra 

gerçekleştirdikleri bilgisayar yazılımını da içeren proje raporunu düzenlenen kapanış 

toplantısında proje ortaklarına sundular. Bu iki ekibin üstlendikleri görev gereği, önce 

mültecilerin yaşadıkları iki barınağın ardiye alanlarının sabit durumunu tesbit ve rapor 

etmek olmuştur. Stok sayımını da içeren bu raporun sonuçları ardiye alan çizimlerine 

dönüştürülmüştür. Şekil 3 bu çizimlerden alınmış canlı bir örnektir. 
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Şekil 3: AWO Niederrad mülteci yurdu ardiye alan çizimi  

 

Çizimlerin gerçekleştrilmesiyle eşzamanlı olarak tüm ardiye odaları yeniden 

numaralandılmıştır ve ardiyeleme durumunda ne tür malzeme hangi odada ardiyeleneceği 

yapılan sınıflandırma çerçevesinde raporlanmıştır. Örneğin yatak ve döşekler hangi odada 

ardiyelenecektir, çocuk oyuncakları ve kitapları hangi odada saklanacaktır? 

Bu malzeme sınıflandırması gerçekleştrilen bilgisayar yazılımına da yansımış ve 

kullanılan veritabanına entegre edilmiştir. Şekil 4 ve 5 bu yazılımın iki bilgi giriş 

maskesini (depoya giriş ve depodan çıkış) göstermektedir. 

  

 
Şekil 4: Malzeme giriş maskesi 

 
Şekil 5: Malzeme çıkış maskesi 
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Proje ortağımız AWO tarafından herhangi bir bütçe ayrılmadığı gibi, istemleri yapılacak öneri ve 

değişikliklerin elden geldiğince mevcut altyapıya dayandırma, olmuyorsa olabilecek en düşük 

maliyetlerle gerçekleştrilebilme doğrultusunda olmuştur. Bundan dolayı öğrecilerimiz yazılımı 

her ofiste mevcut olan Microsoft Office paketinin bir modülü olan Excel ile gerçekleştirmişlerdir. 

Bu yazılım internet üzerinden tüm şubeler tarafından kullanılır şekilde hazırlanmıştır. 

 

SOSYAL BECERİLER (SOFT SKİLLS) AÇISINDAN ALINAN SONUÇLARDAN 

ÖRNEKLER 

2018 bahar yarıyılında gerçekleştrilen bu projeye bilimsel araştırma amacıyla eşlik edilmiştir. 

Hem Service Learning’in öz değerlendirme koşulundan, hem de öğrencilerin sosyal 

becerilerindeki olası gelişmelerden dolayı projenin başında, ortasında ve sonunda öğrencilerin 

düşünce ve görüşlerinin alındığı anketler ve röportajlar yapılmıştır. Bu anket ve röportajların 

sonuçları araştırma ekibimiz tarafından daha önce de gerçekleştrilen proje sonuçları ile beraber 

geniş bir proje kapsamında değerlendimeye alınmıştır. Bu röportajlardan alınan örneklerle (proje 

öncesi anket ve sonrası röportaj) öğrencilerde, ufak da olsa, bazı değişiklikleri gözetlemek 

mümkündür. Burada örnek nitelikte ve yorumsuz olarak bazı alıntılar özet mahiyetinde 

sunulabilir.  

Ö1: „Görmesen sanıyorsun ki, engellilerin yaptığı işler çok basit ve herkes yapabilir. Ama 

baktığında görebiliyorsun ki, hiç de öyle basit ve herkesin yapabileceği bir şey değil [...]“ 

 

Ö2: „Ben tüm önyargılarımla gittim oraya [...] ve onların [engellilerin] yaptığı şeylerin 

çok düşük kalitede olduğunu düşünerek. Ama bunun tamamen tersini gördüm ve tamamen 

ikna oldum. [...] üretip sattıkları [mamüller] kısmen oldukça kaliteli. Bunu ben [engelli 

olmadığım halde] bu kalitede beceremem sanırım." 

 

Ö3: „[...] Bu görevlerin ne kadar komplike olabileceğini görmek gerçekten şaşırttı beni.  

[Engelli] insanlar gerçekten çalışıyorlar orada. Benim de aynı işi yapabilmem için çok 

eğitime ihtiyacım olur.“ 

 

Ö4: „[...] düpedüz [engelliler] sıradan [senin ve benim gibi] insanlarmış [...]." 

 

Ö5: „Onların [mültecilerin] bu koşullarda yaşaması beni çok düşündürdü. Şimdi [kendi] 

durumumuzun ne kadar iyi olduğunu anlıyabiliyorum." 

 

PROJE ORTAKLARININ TERCÜBELERİNDEN ALINTILAR  

Öğrencilerle yaptığımız ankte ve röportajlara ek olarak, proje ortakları sivil toplum kuruluşlarının 

temsilcileri ile de röportajlar yapıldı. Bu yansıtıcı söyleşi (reflective conversation) biçiminde 

gerçekleştrilen röportajlarda, proje ortaklarının projeye katılma motivasyonları, projeden 

belentileri, bu beklentilerin ne derecede gerçekleştrilebilindiği ve bunu hangi ölçekle 
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değerlendirdikleri konularını ele aldık. Değerlendirmesi hala devam eden bu görüşmelerden bazı 

cümlelerle proje ortaklarının düşünce ve görüşlerini özetlemek mümkün. 

 

P1: „[Alınan] sonuçlar günlük işlerimizde bizim için büyük bir yardımdır.“ 

 

P2: „Organizasyonumuzdaki herkes, [projeden gelen önerilerden] bir şeyin 

gerçekleştiğine sevindi.“ 

 

P3: „Öğrencilerin çok basit ama iyi yaklaşımları vardı.“ 

 

P4: „Bazı çözümlerin bu kadar basit olduğunu [olabileceğini] düşünmemiştim ve buna 

cok şaşırdım.“ 

 

NEDEN HİZMET EDEREK ÖĞRENME BİÇİMİNDE EĞİTİM PROJELERİ 

Geçmişte gerçekleştrilen ve hala fakültemizin birçok dalında hayata geçirilen uygulamalı eğitim 

projeleri fakültemizin vazgeçilmez sabit bir parçası olmuştur. Bu tür projelerin amacı daha önce 

teorik olarak işlenen mesleki bilgi ve becerilerin uygulama yoluyla derinleştrilmesi ve 

pekiştrilmesidir. Şekil 6 bu projelerin özünü sergilemektedir. 

 

 
Şekil 6: Uygulamalı Eğitim Projeleri 

 

2018 bahar yarıyılında gerçekleştirdiğimiz projenin temel amacı geçmişte yapılan uygulamalı 

eğitim projelerinkinden çok farklı olmamakla beraber ve zenginlik anlamında dahada geliştrilmiş 

türüdür. Temel fikir sabit kalmakla proje farklı bir zemine oturtulmuştur. Amaç tanımı 

genişletilen bu projeler daha önce de belirtildiği gibi teorik bilgi ve becerileri pekiştirmenin yanı 

sıra, aşağıdaki eklentilerle zenginleştrilmişlerdir. 
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• Fakültemizin öğrencileri ‘Project Management’ dersinden aldıkları teorik bilgileri bu 

‘Hizmet Ederek Öğrenme’ projesinde uygulama yoluyla derinleştime imkanını 

bulabilsinler. 

• Öğrencilerimiz, diğer durumlarda giremeyecekleri bir ortamda bulunarak ve topluma 

hizmet ederek ‘sosyal yeterlilik ve becerilerini’ (empati, saygı, tolerans, takım ruhu) 

geliştirebilsinler. 

• Öğrencilerimizin öz değerlendirmeleri, kişiliklerini geliştirme konusunda olumlu 

etkide bulabilsin. 

• Öğrencilerimiz projeyi üniversite eşliğinde ama bünyesinin dışında gerçekleştirsinler 

ve motivasyonunları artsın. 

• Sivil toplum örgütlerinden seçtiğimiz proje ortaklarımızın gerçek (reel) 

ihtiyaçlarından bir kısmı giderilmiş olsun. 

• Üniversitemiz ile toplum arasında bir nevi ağ oluşsun. 

Şekil 7 topluma hizmet ederek uygulamalı eğitim projelerinin özünü sergilemektedir. 

 

 
Şekil 7: Topluma hizmet ederek uygulamalı eğitim projesi 

 

GELECEKTEKİ HEDEFLER 

Amacımız, Frankfurt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde koordinasyon yoluyla diğer akademik 

kadrodaki arkadaşlarımıza "Hizmet Ederek Öğrenme" biçimine göre gerçekleştrilen projelerin 

uygulanması ile ilgili yardımda bulunmak ve bilgilendirme yoluyla bu tür projelerin daha sık 

olarak kabül görmesini ve yaygınlaşmasını sağlamaktır. 

 

Bu bağlamda bir "Hizmet Ederek Öğrenme" destek biriminin oluştrulmasını sağlamak ve bu 

birimde görev alabilecek kadroyu eğitmek hedeflerimizin başında yer almaktadır. Bu destek 

biriminin amacı öğretim görevlilerine yardımda bulunmak ve onlara danışmanlık yapmaktır. 
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Bu tür projelerin kabünü arttırabilmek için, gereken çaba (akademik kadro mensupları için) ve 

masrafların (üniversitenin bütçesi için) asgari seviyeye düşürülmesi gerekmektedir. O yüzden 

ilgili sivil toplum örgüt ve kuruluşları ile iletişim kurma amaçlı etkinlikleri bir noktada 

demetlemek gerekmektedir. 

En son olarak anılmasına rağmen önemini koruyan hedefimiz, proje ortaklarına odaklanan yeni 

araştırma çalışması yapmak, onların motivasyon, beklenti ve değerlendirmelerine ışık tutmadır. 
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ACQUIRING ESP EXPERIENTIALLY: A CASE FOR TEACHING 

ENGLISH FOR PROFESSIONAL PURPOSES TO TERTIARY STUDENTS 

MAJORING IN TOURISM AND HOSPITALITY 
 

 
Oleg TARNOPOLSKY28, Svitlana KOZHUSHKO29 

 

 

ABSTRACT 
The article analyzes the essence of experiential method that makes the most important part of the 

constructivist approach to teaching English for specific/professional purposes (ESP) to tertiary 

students majoring in Tourism and Hospitality at Ukrainian universities. It is demonstrated that the 

experiential method is based not on conscious learning but on subconscious acquisition by students of 

communicative target language skills – the effect that is achieved through gamification of learning 

activities. The cooperative / collaborative nature of acquisition / learning activities belonging to the 

experiential method is also emphasized. Blended (off-line / on-line) learning is discussed as an 

important constituent of experiential teaching / learning process. A number of experiential 

acquisition / learning activities are analyzed in the article. Those activities include: role plays and 

simulations, brainstorming, case-studies, and discussions, students’ target language presentations, 

writing assignments (writing essays, reports, summaries, abstracts, even articles in the target 

language), project work, and the Internet search with the aim of finding information required for 

doing creative experiential tasks. A part of the article is devoted to giving examples of such activities 

as represented in the experiential coursebook “Tourism and Hospitality Industry Matters” developed 

by the authors. All through the article the orientation of language studies at students’ future 

profession is emphasized. The paper is concluded with stressing the positive effect that the suggested 

experiential method, used as a practical way of implementing the constructivist approach in ESL 

studies, produces both on the target language learning outcomes and on the development of students’ 

ESL learning motivation. 

Keywords: constructivism, experiential method, ESP, cooperation / collaboration for better target 

language acquisition, blended learning. 

 

Introduction 

As tourism industry is becoming one of the most profitable and cost-effective branches of the 

majority of national economies, the quality of training future specialists in this particular sphere 

is becoming of utmost importance now. One of the most essential prerequisites for training real 

professionals in tourism is ensuring their achievement of a high level of command of at least one 

foreign language. High-quality foreign (English) language training requires, first of all, a high-

quality coursebook developed specifically for university target language studies directed 

particularly at teaching English for specific/professional purposes (ESP) and, even more 

specifically, at teaching it only to those students who major in a certain sphere (in our case, 
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Tourism and Hospitality). It is proceeding from these assumptions that a new coursebook 

“Tourism and Hospitality Industry Matters” (2018) has been developed and successfully tested 

by us in teaching practice. The coursebook has been innovatively designed on the basis of the 

constructivist approach to ESP teaching or, even more exactly, on the basis of the experiential 

method of target language acquisition, this method and learning activities belonging to it being 

the practical implementation of the constructivist approach in foreign language studies. 

The goal of this article is the analysis of the approach and method indicated above and, more 

specifically, the kinds of learning activities on which the method is based as manifested in the 

developed coursebook “Hospitality Tourism and Industry Matters” (2018). 

 

The constructivist approach to foreign language teaching and the experiential method as 

practical embodiment of the approach 

According to Tarnopolsky (2018), constructivism is such a theoretical approach to teaching 

foreign languages that provides for students’ own autonomous development (“construction”) of 

their target language knowledge and target language communication skills. This is achieved 

through learning activities that model the genuine target language communication, thus making 

the learners involuntarily acquire the knowledge of the target language system and the skills of 

using that system in human verbal intercourse. In the framework of the constructivist approach, 

gaining command of the target language system and the skills of successfully using it in 

communication is mostly subconscious – not through deliberate and purposeful learning but, 

according to Krashen (1982), through subconscious acquisition when all the elements of the 

target language system and the skills of fluently using them in the intercourse are mastered in and 

through virtual communication. The latter is organized in the language classroom to faithfully 

model the genuine one that takes place in the target language and cultural community. 

Such modeling of target language communication in the foreign – English – language classroom, 

when teaching that language for professional purposes (ESP) at higher schools, as it is in our 

case, is based on imitating students’ future professional activities and professional 

communication, both being implemented in the language to be acquired. This makes that 

language the means, the instrument of such implementation which is conducive to its involuntary 

subconscious acquisition just because of its use as a permanently employed instrument. 

The way of making such employment a regular and even constant feature of the teaching practice 

is the experiential method, specifically developed to bring real-life experience (hence the name 

experiential method) into the classroom, including the foreign language classroom (Kohonen, 

Jaatinen, Kaikkonen, Lehtovaara, 2014; Kolb, 1984). 

The experiential method may be said to be based on three basic constituents that make it 

harmonized, ready and totally adapted for efficient practical use. The first is gamification (M. 

Herger, 2014), the second is learners’ cooperation/collaboration (Kessler, 1992), and the third is 

blended learning (Sharma, Barrett, 2007). Each of them should better be discussed separately. 
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Gamification as a constituent of the experiential method 

Gamification is using game technologies for solving non-game tasks, or, otherwise, solving real 

problems with the help of game elements and technologies (Werbach, Hunter, 2012). In fact, all 

learning activities that are most representative of the experiential method are to a greater or lesser 

extent based on games, and it is just gaming on which learners’ attention is focused that makes 

language learning mostly subconscious turning it into acquisition (see above). The gaming 

activities belonging to the experiential method include: 

1. Role plays and simulations (the former, when used in ESP teaching, meaning modeling target 

language communication of professional and non-professional people, such as the intercourse of 

a lawyer with a client; the latter meaning modeling target language professional communication 

of professionals with professionals, such as the intercourse of engineers discussing and solving 

some production problem at the factory where they work). Both these kinds of activities are 

games even by their definition. 

2. Brainstorming, case-studies, and discussions are also gaming activities because, when students 

talk about professional matters and problems while doing such activities, they create a virtual 

(game) model of professional reality where brainstorming, case-studies and discussions are used 

to solve genuine professional problems and not the ones “invented” for ESP teaching. So, in fact, 

students are gaming when they are trying to solve them – without any real results for their future 

profession. The difference between brainstorming and case studies is that, while some 

professional problem is being brainstormed, the important thing is not to solve it but to formulate 

theoretically as many ideas as possible concerning the ways of its solution. In a case-study, the 

solution of such a problem is purely practical and based on hard facts, so that the ideas 

formulated in brainstorming can be tested as to their practical value and those that do not pass the 

“practicality test” can be discarded. Thus, case-studies should always follow brainstorming as a 

means of testing the formulated ideas concerning possible solutions. Discussions should follow 

both brainstorming and case-studies because in discussions the ideas that have been formulated 

in brainstorming and have passed the practicality test in case-studies are discussed theoretically 

to decide whether they can theoretically be accepted as solutions for an entire group or class of 

professional problems, the samples of which were practically handled in case-studies. 

3. The same in what concerns the gaming character of learning activities may be said about 

students’ presentations in the target language. They are “gaming” (virtual) professional 

presentations not influencing in any way the genuine professional activities. Such presentations 

are often a kind of end-piece for other experiential activities outlined above and generalizing or 

summarizing the results of those activities or of students’ own research done on professional 

target language information sources (see below about blended learning). 

4. This generalizing or summarizing nature is to even greater extent a characteristic feature of all 

writing activities done within the experiential paradigm. Those activities are also a kind of 

gamification due to the same reasons that make brainstorming, case-studies, discussions, and 

presentations experiential games. But when students write professionally oriented essays, 

summaries, abstracts, reports, and even short articles, they summarize and generalize what they 
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have done in their oral activities and what they have found while researching target language 

professional sources (see again about blended learning below) much more thoroughly and in 

much greater details. Thus, learners’ own acquisition/learning results are reinforced. Where such 

writings are of special importance is project work (Fried-Booth, 1996) which is the crowning 

learning activity for the experiential method as a whole. 

5. Project work is an all embracing multi-aspect game covering the entire teaching/learning process 

and lasting at least several weeks, if not the entire semester or an academic year. When students 

are doing their learning project, a group of learners is required to complete it. For instance, they 

may be asked to prepare a professional brochure on some imaginary equipment manufactured by 

their imaginary company. For preparing such a brochure, they need to find a lot of information, 

discuss it with their partners, write parts of the brochure and present them, compile the final 

variant of the brochure, etc. As a result, all kinds of experiential activities are enacted in 

sequence, all kinds of communicative activities (speaking, listening, reading, and writing) are 

used in harmony, and the final product (the brochure in our case) is produced as the result of the 

entire game. 

It can be seen from what was said above that the experiential method requires students to join 

their learning efforts which is provided for by the cooperative/collaborative nature of the 

experiential acquisition/learning paradigm. 

 

Learners’ cooperation/collaboration as a constituent of the experiential method 

From the very description of the experiential acquisition/learning activities given above it is 

clearly seen that they can be performed only when students join their efforts and work together in 

pairs or groups. It concerns not only role plays and simulations, brainstorming, case studies, 

discussions, and project work. Even presentations and writing activities require learners’ joint 

efforts for implementation, though the tasks themselves may be prepared individually. 

Presentations are not just passively listened to but are also commented, criticized, and discussed 

by students-listeners with conclusions drawn for use when completing further tasks of 

professional content. Writing tasks in the framework of the experiential method are always 

completed as a process writing procedure (White, Arndt, 1991): first the ideas for writing and the 

outlay of the piece to be written are brainstormed, discussed, and outlined by a group of students; 

then, the first draft is written individually, but that draft is peer-reviewed and peer-commented by 

other students; on the basis of such comments, the draft may be rewritten (the second draft), etc. 

Thus, group or team work is present even in such an individualized learning activity as foreign 

language writing. 

Therefore, the experiential method requires constant learners’ interaction, i.e. is interactive 

(Long, 1977) in its very nature. This permanent interaction in the target language is achieved 

through providing for students’ constant work in pairs and small groups which makes their 

learning cooperative (Kessler, 1992) – wheren common results are achieved by common efforts 

with mutual help and support aimed at successfully completing the learning tasks and jointly 

attaining the learning goals. Such cooperative learning in the process of its application in 
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language studies gradually becomes collaborative, with the responsibility for the learning 

outcomes shifted from the teacher to the students and the latter ones becoming truly autonomous 

in their learning efforts – in this way making the full use of one of the most important advantages 

of the experiential method: the development of learners’ autonomy (Holec, 1981) in acquisition 

of knowledge and skills. 

 

Blended learning as a constituent of the experiential method 

The experiential acquisition/learning activities done cooperatively/collaboratively are always 

highly creative, as can be seen even from their description above. That is why to complete them 

successfully in ESP classes, learners need a lot of professional information, which, quite 

naturally, should be obtained only from target language professional written and oral sources to 

develop students’ target language reading and listening skills. Equally naturally, such 

information in the language to be learned (English) cannot be fully supplied by the students’ 

coursebooks or printed and audio resources in English that are in stock at the university foreign 

language department or library – there are too few of them there. The only solution is finding 

such information (both in written and oral representation) on the Internet which is an 

inexhaustible source of it. 

Taking into account the fact that creative experiential learning tasks permeate all the ESL 

teaching/learning process advocated in this article, searching the Internet for finding professional 

information in English required for doing such tasks becomes an absolute everyday necessity. As 

a result, Internet searches have to be not only regular but also very frequent. They should also be 

done not only out-of-class but in-class as well and be even included as separate tasks in ESL 

coursebooks. This regular and frequent inclusion of Internet search into the ESL 

teaching/learning process makes that process blended (Sharma, Barrett, 2007) with the off-line 

and on-line components being of equal importance for the final success of ESL teaching and 

learning. 

Everything said above about the three basic constituents of the experiential method substantiates 

in theory the use of that method in ESL teaching practice. What remains to be considered in this 

article are the practical illustrations of our theoretical assumptions by giving examples of 

practical experiential acquisition/learning activities as they are used in ESL classes for university 

students of English majoring in Tourism and Hospitality. 

 

Practical examples of experiential acquisition/learning activities 

All the examples below are taken from our coursebook specially developed for students majoring 

in Tourism and Hospitality (Tarnopolsky, Kozhushko, et al., 2018, p. 20, 14, 33, 91, 17 – the 

order of pages corresponds to the order of examples given below). The examples are not 

commented upon since their features discussed in this article are clearly observable from the 

instructions to activities. Finally, it should be noted that the examples illustrate all those activities 

that have been mentioned in the article. 

Example 1 of a role-play/simulation: 



93 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Role-play a conversation between a representative of a tour operator from Greece and a retail 

travel agent from Ukraine. The agent is ready to book a tour (beach holiday) in the Greek island 

of Crete for ten Ukrainian tourists. Discuss the price, length of the tour, dates, accommodations, 

possible excursions during the holiday, meals, etc. Agree on the commission for the agent. 

Example 2 of brainstorming: 

Professionals in the field of tourism are most broadly divided into tour operators and travel 

agents. How would you formulate what each of them does? Try to define the jobs of a tour 

operator and travel agent in the most concise, comprehensive, and scientific manner and speak 

about their functions. Brainstorm and define the similarities and differences of these two basic 

professions in tourism … in … groups of three or four students. 

Example 3 of a case-study and a presentation: 

Divide the class into two groups: A and B. Each group should read attentively their case (case A 

or case B) …. After reading your case, discuss in your group what kind of tour should be 

suggested to the tourist(s) in that case and write down your suggestions. … When you finish 

compiling your offer, hand it in to the students from the other group. They should first read the 

case of the group whose offer was given to them, then read and discuss the offer and, finally, 

decide whether they would buy the suggested tour if they were the tourist(s) from the case. Why 

yes or why not? When they take their decision, they should make a two or three-minute 

presentation on that decision and the reasons for it. In this way, the work finishes with each of 

the two group’s presentation on their decision concerning the tour offer of the other group.  

Example 4 of a discussion and a presentation: 

The picture above shows a family on a tour. In your idea, what types of tourists exist? Discuss 

this in groups of three or four students (you have ten minutes for discussion). After the group 

discussion, one student from each of the groups will be requested to make a short presentation of 

the conclusions made (not more than three minutes for every presentation; not more than 15 

minutes for all the presentations with questions to presenters). 

Example 5 of a writing activity and Internet search: 

Use the text about water-based transportation in tourism and some additional Internet search for 

writing a 150-180-word report to the director of your travel agency suggesting that your agency 

starts promoting sea and river cruises as one of the principal directions of your activities. 

Example 6 of a project task: 

At home, you will need to work in the same small groups that you were working in during the 

class time. Develop (in writing) the seventh part of your travel agency’s prospectus. This part 

will need to be not less than 250-300 words. State what thermal and mineral water spas and 

international centres of medical tourism your travel agency specializes in and recommends to 

your tourists, what kinds of travel insurance you recommend that your clients get and will 

provide for them through insurance agencies-your partners. Give information about those 

partners and why you have chosen them. After writing this part, print it on the computer and 

illustrate as well as you can. Print out several copies to use in the next class and get ready to 
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present this completed part of the project to your class-mates and listen to their critiques and 

criticisms. 

Example 7 of Internet search task: 

Find on the Internet some information in English on advantages of working as a travel agent in 

comparison with the job of a tour operator. You may ask your teacher to supply some 

appropriate sites or work independently using some search engines. Use this information in your 

essay, too. 

The examples given above seem to be sufficient to demonstrate the experiential 

acquisition/learning activities in their practical use when teaching English for professional 

purposes to students majoring in Tourism and Hospitality. Those examples clearly illustrate the 

gamified nature of the activities in question, their interactive cooperative/collaborative character, 

and the blended features in the organization of the teaching/learning process. Such practical 

examples allow to draw some final conclusions from everything said in the article. 

 

Conclusion 

The coursebook “Tourism and Hospitality Industry Matters” from which the above examples of 

experiential acquisition/learning activities have been borrowed has not been used in the ESL 

teaching practice for long, being published only at the beginning of 2018, and, most certainly, a 

special experimental study (planned for the near future) is required to unequivocally establish 

what its influence on students’ learning outcomes is. But even the short teaching practice, 

together with our practice of teaching English to students of other majors (future economists, 

psychologists, pedagogues) using the coursebooks developed by us and designed similarly and 

on identical principles, demonstrates that this influence is more than highly positive. The positive 

effect is observable not only in the rapid development of learners’ efficient skills in professional 

target language communication. Not less observable is the growth of students’ learning 

motivation. The latter advantage of the suggested approach is not surprising because: 1) students 

learn English in the situations of gaming which is always attractive to young people; 2) they do it 

cooperatively/collaboratively helping and supporting one another; 3) the Internet, in which 

today’s youngsters are used to spending with pleasure a great part of their time, becomes a 

substantial constituent of their language learning process; 4) target language learning is 

inextricably linked to students’ future profession, so that students see its immediate usefulness 

for their professional development. All these favorable and even beneficial features of the 

suggested experiential method used as a practical way of implementing the constructivist 

approach in ESL studies make it worthy of further development and spread in teaching English 

for professional development to university students. 
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ACTION RESEARCH TO PROMOTE TEACHERS’ PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT 
 

 

Yasemin KIRKGÖZ30  
 

 

ABSTRACT 
A major issue in English language education is the development of pre-service teachers’ research 

skills. This study aims to incorporate action research as a tool for professional development in pre-

service teacher education. The present research was conducted in the English Language Teacher 

Education (ELT) Department of a state university in Turkey with the participation of 32 student 

teachers in Research Methods course. Pre-service teachers’ engagement in action research made it 

possible to identify a real educational problem, design a suitable action and reflect upon the action. 

Data were collected through the participants’ action research projects and their reflections on their 

action research experiences.  Qualitative data obtained from the participants’ reflections provided 

useful insights into individual perspectives related to their engagement with action research as well 

as their experiences during this process. Data from pre-service teachers’ reflections was subjected to 

content analysis.  The study demonstrates that pre-service teachers’ engagement in action research 

has the potential to develop their research skills, enable them to put theoretical knowledge related to 

research into practice; and, as a consequence contributes to their professional development. While 

there has been limited research on the use of action research in pre-service teacher education, this 

study brings to our attention an important issue which asks how pre-service-teachers experience the 

process and outcome of doing action research and what we as their teacher educators can learn from 

these experiences about facilitating action research process for pre-service teachers. An action 

research project is presented as an exemplary case to illustrate the journey a particular pre-service 

teacher Helin has taken during this process. 

Keywords:  Action research, pre-service teachers, professional development, research skills. 

 

Introduction 

Action research is a professional development tool which is widely used to help teachers improve 

their teaching practice and promote their professional competence (Kosnik & Beck, 2000; Ulvik 

& Riese, 2016). The fundamental aim in action research is to identify a problematic situation or 

an issue considered by participants to be worthy of investigation in order to bring about informed 

changes in practice (Burns, 2010; Kırkgöz, 2016a; Kırkgöz 2016b; McNiff & Whitehead, 2002). 

Ferrance (2000) articulates that action research is a reflective process that allows for inquiry and 

discussion as components of the research.  The researcher also states that rather than dealing with 

the theory, “action research allows practitioners to address those concerns that are closest to 

them, ones over which they can exhibit some influence and make a change” (p. vi). 

Professional development is defined as “teachers learning, learning how to learn, and 

transforming their knowledge into practice for the benefit of their students’ growth” (Avalos 
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2011, p. 10). Professional development is understood as an inner process (Day, 2007) that 

requires both cognitive and emotional involvement, and a willingness to examine the issues that 

one is interested to investigate (Hargreaves, 2000). 

  

Action research in pre-service teacher education 

The literature describes action research as an important aspect of professional development 

(Çelik, & Dikilitaş, 2014; Kırkgöz, 2016a; Kırkgöz 2016b). Owing to this, teacher research is 

incorporated into teacher education programs in order to promote pre-service teachers’ 

professional development and help them become lifelong learners (Cochran-Smith, Barnatt, 

Friedman & Pine, 2009; Kırkgöz, 2016b). A number of studies point towards multiple benefits of 

doing action research in teacher education. One of the benefits of action research is to help 

student teachers bridge the gap between theory and practice (Smith & Sela, 2005).  In addition, 

action research enhances pre-service teachers’ “self-monitoring” habits to take into their future 

careers as educators (Caro-Bruce, Flessner, Klehr & Zeichner, 2007).  Moreover, doing action 

research during teacher education builds a basis for further professional development, and 

develops in the student teachers the feeling of a teacher as a researcher (Goh & Loh, 2013). 

Action research leads to empowerment by giving voice to researchers and participants (Gomez & 

Ryan, 2016). However, in order for action research to be beneficial, as noted by Guskey (2002), 

it has to be a successful experience, and not merely something enforced from the outside. 

 In view of these benefits, in the present study, pre-service teachers’ engagement in action 

research is considered to have a positive impact on increasing their knowledge of research skills, 

help them transfer theoretical knowledge into practice, and lead to their professional 

development. 

  

The study 

The present study was conducted with a class of 32 (22 female and 10 male) pre-service teachers 

of English in Turkey. Research Methods is a two-credit course offered during the spring semester 

of the second-year in the four-year teacher education program. As the lecturer of this course, I 

assigned an action research project to help student teachers develop their research skills, help 

them relate theory with practice, and instill in them the feeling of a researcher. 

  

Methodology 

During the first eight weeks of the 16-week course, participants were familiarized with the 

Research Methods course content. The main objectives of the course were to help students 

understand some basic concepts of research; identify and write appropriate research topics, a 

research question or hypothesis; identify the overall process of designing a research study; 

introduce research types, and the primary characteristics of quantitative and qualitative research; 

and familiarize students with conducting a literature review for a study. A discussion of possible 

action research topics started to be conducted during the remaining eight weeks of the course. 

The participants were encouraged to identify a possible issue or a problem they wanted to 
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explore in their action research projects. As noted by Smeets and Ponte (2009), action research in 

teacher education can be as a complex and challenging process that needs guidance and 

facilitation. Hence, during this process, I supported the participants to facilitate their action 

research experience. 

To help pre-service teachers get started, I encouraged them to think about a topic they wanted to 

address in their action research. After having identified an issue or a problem the participants 

wanted to focus on, they were encouraged to read at least five different articles and refer to 

related studies in their action research projects. Once they had developed their research ideas and 

reviewed the relevant literature, they planned their action research methodology.  As the term 

progressed, participants developed their action research proposal, which consisted of 

introduction/rationale, a brief literature review, and methodology sections. As the lecturer of the 

course, I reviewed each proposal, and provided them with feedback. 

 The next steps consisted of planning and carrying out actions, and evaluating them. Finally, pre-

service teachers reflected upon what they had learned during this process and how they would 

make use of their action research experience in the future. Even if the projects were individual, 

tutorials were arranged to provide individual feedback in the action research process. At the end 

of completing action research, pre-service teachers wrote his/her research paper consisting of 

Introduction/Rationale, Literature Review, and the steps followed during the action research 

process. Finally, each participant wrote a reflection of their experience. 

  

Data Collection 

Data were collected through the participants’ action research projects and their reflections on 

their action research experiences.  Qualitative data obtained from the participants’ reflections 

provided information on individual points of view related to their engagement with action 

research and their experiences during this process. Content analysis was used to understand the 

common features of the participants’ responses, following the steps suggested by Ezzy (2002). 

During data analysis, first, data were coded and categorized, the categories were compared and 

recurring categories were identified by counting the number of responses. 

  

Findings 

This section presents research findings from the participants’ reflections, and a summary of an 

action research project of a pre-service teacher. 

 

Pre-service teachers’ experiences of the action research process 

Based on the findings from qualitative data, most of the participants experienced a positive 

process. Participants conceived action research as a method of self-development. They stated that 

they had never been engaged in an action research before, but immediately saw benefits in doing 

research, as indicated in the following extract: 

 I’ve learned a lot about doing research and I feel confident about it. To me, doing 

 action research is a unique opportunity to put what I learned in theory into practice. 
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In addition, the experience offered a possibility to try something out that expanded their horizon, 

acquire new insights, and make them reflect in depth. They gained deeper knowledge regarding a 

specific problem or an issue they investigated, as in the following example: 

 It gave me a reason to find out something new that otherwise it would have been 

 impossible for me to carry out. 

 In relation to how pre-service teachers felt that they benefitted from their action research 

projects, content analysis of their reflections revealed that the majority of participants made a 

positive connection between the theory of research and the provision of opportunities to practice 

the skills in real life context by actually conducting their action research projects. The present 

research does support the benefit of action research in terms of introducing students to a tool for 

systematic professional development (see Smith & Sela 2005; Ulvik & Riese, 2016).  As a result 

of their engagement with action research, participants agreed that classroom activities became 

more interesting and meaningful. 

 In the following section, a summary of an action research project actually completed by a pre-

service teacher candidate Helin (pseudonym) is given in order to provide a view of the process 

she went through during the development and then implementation of her action research. 

An exemplary case: Helin’s action research project      

In her action research Project, Helin investigated the relationship between students’ time of day 

preference for taking courses, and their attention and academic achievement. Using a 

questionnaire, she first determined her research participants’ preferred time of day for taking 

teacher education courses. Then, she developed a test to examine whether they score higher when 

they are tested at their preferred time of the day and whether they score lower when tested at a 

time different from their preferred time of day. Below is a detailed description of her action 

research project:  

 

Problem 

In fact, Helin’s action research project derives from her own personal problem which inspired her 

to explore the issue in detail. She explains her problem as follows: 

As a student, I have realized that I have a problem in my afternoon classes. I find it difficult 

to concentrate on afternoon lessons because I feel sleepy and really dull.      This also 

affects my attendance rate because I tend to skip afternoon classes and go home. On the 

other hand, I am more productive and alert during morning classes. 

 Helin decided to find out whether her friends had the same problem or not, which she explains in 

her project as shown below: 

  When I shared this information with my friends, they agreed and said that they also 

 experienced the same problem. So, I decided to investigate how the time of day affects 

 students’ attention and their academic achievement. 

Based on her personal problem related to the difficulty she had in concentrating lessons in the 

afternoon classes and having found out that her friends also had a similar problem, Helin decided 
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to explore this problem further.  Accordingly, she designed three research questions to 

investigate in her action research project: 

Is there a relationship between students’ time of day preference and their attention level and 

academic achievement? 

Do students fail to learn when they are not taught and tested at their preferred time of day? 

Do students learn better and have higher scores from the tests when they are tested at their 

preferred time of day? 

 

Planning 

In order to investigate this issue through action research, Helin planned to use three research 

tools; a questionnaire, two tests and an interview. To help her explore the topic deeper she read 

articles from the related literature. 

The first thing that Helin needed to find out was her participants’ preferred time of day for taking 

classes. For this purpose, she designed a questionnaire, which she administered to three female 

second-year student teachers in the teacher education department. The questionnaire comprised 

eight true or false statements. Helin’s analysis of the questionnaire helped her determine research 

participants’ preferred time for taking classes. In her project she explains the rationale for this as 

follows: 

After determining my participants’ preferred time of day for taking classes in the teacher 

education department, the next step of my action research will begin. If my participants fail 

to learn that they are not taught at their preferred time of day, what can I do to solve their 

attention problem? According to the results, I will make suggestions and then I will search 

whether my suggestions will work or not. A week later I will interview students to 

understand how my suggestions work for them. 

Helin designed a test to find out whether or not her participants remembered what they learned 

from the Approaches course they were currently taking.  The Approaches is a three-credit course; 

some students take it on Friday morning others on Wednesday afternoon. She administered this 

test on three participants who were asked to answer the questions in the test just after taking the 

Approaches course. She evaluated test results. 

The test results showed that there is a relationship between her participants’ time of day 

preference and their attention level and academic achievement. According to the findings, two of 

the three students took the Approaches course as “morning learners” and one of them was the 

“afternoon learner”. Two students who were “morning learners” scored higher on the test when 

they were taught and tested in the morning. When the test was given to the “afternoon learner”, 

the result showed that the afternoon learner gave fewer correct answers. She made more mistakes 

when she was tested in the morning. She indicated that she felt sleepy in the morning classes; 

therefore, she could not concentrate in morning classes. 
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Action 

On the basis of her findings, Helin decided to find a solution, as she reflects upon her experience 

below: 

At the beginning of my research by applying a questionnaire I was able to identify the 

students’ preferred time of day. I applied a test which confirmed the initial interview 

findings. As a result of my findings, I had to find a solution to participants’ motivation 

problems when they are not taught at their preferred time of day. So, I made some 

suggestions and allowed them a week to follow my suggestions to observe possible 

changes. A week later, I interviewed them and asked whether or not they experienced a 

change. 

Below is Helin’s suggestion: 

To solve my participants’ attention problem, I asked morning learners who had attention 

problems after eating lunch to eat less at lunch time. I specifically asked them to stop 

eating yogurt and dessert. I also suggested the afternoon learner who felt very sleepy 

during morning classes to go to bed before 11 p.m. and sleep at least eight hours 

uninterruptedly. I thought that she could be more successful in the morning lessons if she 

had enough sleep. 

One week later, Helin interviewed her participants and also gave the second test to compare their 

answers and to find out whether or not they experienced any change. Two of the three 

participants stated that her suggestion worked well and they both felt more energetic at times 

different from their preferred time of day. One of the three participants said her suggestion did 

not work as she did not feel any better at a time different from her preferred time of day. And her 

test result confirmed this information. Helin reflects upon her experience below: 

I asked them whether or not they experienced any change. One of the morning learners 

said that she felt better in the afternoon classes. She did not feel sleepy after eating less at  

 lunch time. Nevertheless, she wasn’t able to score higher when she was tested in the 

afternoon. The other morning learner said she didn’t experience any change. When she 

was tested, test scores showed that she was right; her score was lower than the previous 

one. I asked the same question to the afternoon learner. She said that she felt more 

energetic and more enthusiastic to participate in the morning lessons after 8-9 hours’ 

sleep. But, her test score showed no improvement, she couldn’t score higher. 

Helin continued her reflections regarding the outcome of her suggestions to her research 

participants as indicated below: 

The afternoon learner reflected that my suggestion about going to bed earlier and sleeping 

for eight hours uninterruptedly helped her because she felt more active and more 

enthusiastic to participate in the morning lessons. One of the morning learners reflected 

that my suggestion about eating less at lunch worked well. She felt more energetic and less 

sleepy and paid more attention to the afternoon class. The other    morning learner stated 

that my suggestion didn’t work. Although she ate less, she didn’t  learn better in the 

afternoon lesson. She still suffered from fatigue. There was no change in her condition. 
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Reflection         

Reflection is the last stage in an action research cycle. Based on the results of this action research 

project, Helin, in her final reflection, reached the following conclusion: 

I can conclude that my suggestions to improve students’ attention problem didn’t work in 

terms of the students’ test result.  However, the findings of the research suggest that efforts 

should be made to match students with their preferred time of day in which they will be 

more enthusiastic and successful. Therefore, rearranging lessons according to   students’ 

time of day preference may cause an increase in students’ motivation and academic 

achievement.  

  

Conclusions and implications 

The present research does support the expected benefit of action research in terms of introducing 

pre-service teachers to a tool for professional development. The study clearly shows that action 

research could be introduced in pre-service teacher education as a professional development tool 

provided it is supported by systematic mentoring. The process of developing and implementing 

an action research project could become an essential part of teacher preparation programs, 

particularly in research courses. As indicated by Peters and Gray (2007), pre-service teachers can 

“learn best if they actually experience the process of inquiry…and if their learning experience is 

grounded in their own practices” (p. 327).       
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TÜRKİYE VE AZERBAYCAN’DAKİ İLKÖĞRETİM VE ORTAÖĞRETİM 

DÜZEYİNDEKİ MÜZİK OKULLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 

YÖNÜNDEN İNCELENMESİ 
 

 

Çağrı BAŞBUĞ31, Şeydagül KAPÇAK32  
 

 

ABSTRACT 
At the present time, the importance and necessity of music education have been proven through 

researches made. It is becoming more and more important to start music education at an early age 

for individual development and professional preference. Therefore, the importance of music schools 

also increases. Developing musical skills of the students to be trained in music schools at an early 

age, enabling them to go to the next stage in a prepared way, they are supported by scientific 

resources through which they may achieve success faster. The importance of starting music 

education at an early age for individual development and professional preference has created 

awareness in today's societies. Along with this awareness; the questions, such as music education 

institutions' structure, the provinces they are located in, their number, curriculum, student 

admission requirements and whether they are paid or not, have become the focuses of the families 

who want their children to study music or the individuals who want to choose music as profession. In 

the light of this information, parents will register their children for appropriate music school and will 

support their children's music education. The number of successful and educated individuals will 

increase by admittance of students by music schools at an early age, the awareness and training of 

talented students. As the number of successful individuals increases, the development of the country, 

the number of educated, conscious educators and conscious families will also increase. Therefore, the 

country will be strengthened in every aspect. In this direction, the study aims; to interpret the 

information obtained by examination of the music schools at elementary and secondary school levels 

in Turkey and Azerbaijan in terms of various variables and by revealing the similarities and 

differences between institutions. The research is a descriptive study based on a screening model for 

situational detection. In the study; literature search has been done, regulations and other written 

sources have been reached and the data have been detected. In line with the detected data, 

similarities and differences have been revealed and interpreted. The universe of the study consists of 

music schools. The sampling of the study consists of  the music schools at primary and secondary 

level in Turkey and Azerbaijan. In the study; the number of music schools at the primary and 

secondary level in Turkey and Azerbaijan, the distribution of these numbers in the country according 

to provinces, their institutional structures, the student admission requirements and whether they 

are paid or not and the rights of the graduates have been detected. The detected data have been 

examined in terms of the similarities and differences and have been interpreted in terms of music 

education. 

Keywords: Music School, Music Education. 
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ÖZET 
Müzik eğitimine erken yaşta başlamanın, bireysel gelişimdeki ve mesleki tercihteki önemi 

günümüzde toplumlarda farkındalık yaratmıştır. Bu farkındalıkla birlikte; çocuklarının müzik 

eğitimi almalarını isteyen aileler veya müziği meslek olarak seçmek isteyen bireyler tarafından 

müzik eğitimi veren kurumların yapısı, bulundukları yerleşim yerleri, sayısı, müfredatları, öğrenci 

kabul şartları, ücretli olup olmaması gibi özellileri öne çıkmaktadır. Aileler bu bilgiler 

doğrultusunda, çocuklarını uygun müzik okuluna yazdırarak, çocuğun müzik eğitimine destek 

verecektir. Müzik okullarının erken yaşta öğrenci almasıyla, yetenekli öğrencilerin farkedilmesi ve 

yetiştirilmesi ile başarılı ve eğitimli bireylerin sayısı artacaktır. Bir ülkenin başarılı birey sayısı 

arttıkça, ülkenin kalkınması, eğitimi, bilinçli eğitimcileri ve bilinçli ailelerinin sayısı artacaktır. 

Dolayısı ile ülke her yönüyle güçlenecektir. Bu doğrultuda araştırma; Türkiye ve Azerbaycan’daki 

ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki müzik okullarının; çeşitli değişkenler yönünden incelenip, 

kurumlar arası benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koyarak, elde edilen bilgilerin yorumlanmasını 

amaçlamaktadır. Araştırma; durum tespitine yönelik tarama modelini esas alan betimsel bir 

çalışmadır. Araştırmada; literatür taraması yapılmış, yönetmeliklere ve diğer yazılı kaynaklara 

ulaşılarak veriler tespit edilmiş ve tespit edilen veriler doğrultusunda, benzerlikler ve farklılıklar 

ortaya konularak, yorumlanmıştır. Araştırmanın evrenini; müzik okulları, örneklemini ise; Türkiye 

ve Azerbaycan’daki ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki müzik okulları oluşturmaktadır. 

Araştırmada; Türkiye’de ve Azerbaycan’daki ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki müzik 

okullarının sayısı, bu sayıların ülke içerisindeki şehirsel dağılımları, kurumsal yapıları, hangi 

şartlarla öğrenci aldıkları, okulların ücretli veya ücretsiz olduğu, mezun öğrencilerin hangi haklara 

sahip olduğu, tespit edilmiştir. Tespit edilen bilgiler, benzerlikler ve farklılıklar yönünden incelenip, 

müzik eğitimi açısından yorumlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Müzik Okulu, Müzik Eğitimi. 

 

GİRİŞ 

Günümüzde, müzik eğitiminin önemi ve gerekliliği bireyin gelişimi açısından gün geçtikçe daha 

da öne çıkmaktadır. Müzik eğitiminin erken verilmesi, kişideki birçok unsurun hızlı gelişmesi ve 

kısa sürede kalıcı öğrenmeleri kolaylaştırması açısından önem arz etmektedir. Erken yaşta müzik 

eğitiminin önemi bilimsel çalışmalar tarafından tespit edilmiş ve bilim insanları tarafından da 

vurgulanmıştır.  

Gülay Göğüş’ün (2009) Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinde yayınlanan “Müzik 

Yeteneğinin Geliştirilmesinde Küçük Yaşlarda Eğitime Başlamanın Önemi” adlı çalışmasında 

erken yaşta müzik eğitimine başlama ile ilgili müzik eğitimcilerinin, müzisyenlerin görüşleri ve 

bu konu hakkında yapılan bilimsel çalışmalar mevcuttur. 

Bunlardan birkaçı şöyledir; Türkiye’nin önemli müzik eğitimcilerinden biri olan Ali Uçan, erken 

müzik eğitimi ile ilgili görüşlerini şöyle ifade etmiştir.  

Uçan’a göre (1997); “çocuklarin yaklaşik yarisinda daha 2-6 yaşlari arasinda görülmeye başlayan özel 

müziksel kimildanmalar..” (s.16) gelişerek onuncu ve onbirinci yaşlarda en yüksek noktasina erişir. Bu 

nedenle çocuğun dokuz ve oniki yaşlari arasindaki dönemi, müzik yeteneğinin biçimlendirilmesi açisindan 

önemlidir. (Göğüş, 2009,s. 92).  

 

Yurtdışındaki müzik eğitimcilerinin ise erken müzik eğitimine yönelik düşünceleri şöyledir; 

Müzik eğitimcisi L.Mason da daha 1830’larda, müzikle ilgili bir kapasiteye sahip olma 

durumunun sanilandan çok daha yaygin olduğunu, bu nedenle her çocuğa okuma yazma 

öğretildiği gibi müziğin de öğretilmesi gerektiğini, ancak bu eğitimin küçük yaşlarda 
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başladiğinda etkili olabildiğini belirtmiştir. Kodaly ayni konuda, dilini okuyup yazabilen herkesin 

müziksel okuma yazma yeteneğine de sahip olduğunu, bu nedenle öğretilmesi gerekli bir beceri 

olarak değerlendirdiğini, ancak müzik eğitiminin en üst düzeyde etkili olabilmesi için küçük 

yaşlarda başlamasi gerektiğini belirtmiştir (Choksy, 1981) akt. (Göğüş 2009, s.92-93). 

Eğitimcilerin yanında ünlü müzisyenler de erken müzik eğitimi ile ilgili olarak görüşlerini 

belirtmişlerdir.  

“Rubinstein’a göre; müzik dilinin öğrenilmesi de diğer dillerin öğrenilmesine benzer. Bu 

dili çocukluğundan beri öğrenenler ona sahip olabilirler. Fakat yaşı ilerlemiş olanlar için 

onu öğrenmede başarili olmak, hemen hemen imkansizdir” (Lavignac, 1939) akt. (Göğüş, 

2009, s.92). 

Müzik eğitimine erken yaşta başlayabilmek aile bilinci ve ülke imkanları ile çok yakından 

ilişkilidir.  

Ailenin çocuğuna müzik eğitimi verdirmek istediği zaman, ikamet ettiği ilde veya ilçede müzik 

okulunun olması, okulun yapısının tüm ayrıntıları ile gösteren tanıtıcı bir bilgi sisteminin 

bulunması bu anlamda önem arz etmektedir ve bunların aileyi teşvik edici ve bilinç düzeyini 

arttırıcı bir unsur olduğunu düşündürmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda; müzik okullarında yetişecek öğrencilerin müziksel becerilerini erken 

yaşta geliştirip, bir sonraki aşamaya hazırlıklı bir şekilde geçiş yaparak, başarıyı daha hızlı 

yakalayacaklarına ve kendine güvenen, bilinçli, yeterli ve ülkesine mesleki anlamda nitelikli 

katkı sağlayacak bireylerin yetişmesi ülke adına da önemli bir unsurdur. 

 Dolayısı ile bu çalışma Türkiye’deki erken yaşta başlayan ve lise düzeyine kadar müzik eğitimi 

veren kurumlarla, müziksel başarısının yüksek olduğu gözlemlenen Azerbaycan okullarının 

karşılaştırılarak benzerlik ve faklılıklarının ortaya konmasıyla çeşitli öneriler sunmak amaçlı 

yapılmıştır.  

 

YÖNTEM 

Araştırma; durum tespitine yönelik tarama modelini esas alan betimsel bir çalışmadır. 

Araştırmada; literatür taraması yapılarak, yönetmeliklere, diğer yazılı kaynaklara ve resmi 

internet sitelerine ulaşılıp, veriler tespit edilmiş ve tespit edilen veriler doğrultusunda, 

benzerlikler ve farklılıklar ortaya konularak, yorumlanmıştır. 

Araştırmanın evrenini; müzik okulları, örneklemini ise; Türkiye ve Azerbaycan’daki ilköğretim 

ve ortaöğretim düzeyindeki müzik okulları oluşturmaktadır.   

 Çalışmada incelenen değişkenler; Türkiye’de ve Azerbaycan’daki; 

 İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki müzik okullarının sayısı,  

 Ülke içerisindeki şehirsel dağılımları,  

 Kurumsal yapıları,  

 Hangi şartlarla öğrenci aldıkları,  

 İlköğretim ve lise devrelerindeki devlet ve özel müzik okullarının sayısal durumu, 

 Mezun öğrencilerin hangi haklara sahip olduğudur. 
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BULGULAR 

Çalışmada araştırılan değişkenler; Türkiye ve Azerbaycan’da ayrı ayrı tespit edilmiştir. Tespit 

edilen veriler aşağıdaki gibidir; 

İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyindeki Müzik Okullarının Sayısı 

 İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki müzik okullarının sayısı Türkiye’de 100 adettir. 100 

okulun 10’u ilköğretim, 99’u lise devresindedir. Bu okulların bünyesinde verilen 4 adaet de yarı 

zamanlı eğitim programı bulunmaktadır.  

Azerbaycan’daki ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki müzik okullarının sayısı ise 205 adettir. 

205 okulun 199’u ilköğretim, 20’sinin ise lise devresinde olduğu tespit edilmiştir. 

Ülke Içerisindeki Şehirsel Dağılımları 

Türkiye’de; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki müzik okullarının şehirsel dağılımları 

incelendiğinde; 80.810.525 nüfuslu ülkenin 81 ilin 73 ilinde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 

müzik okulunun olduğu görülmüştür. Bunun yanında; 8 ilde ilköğretim ve orta öğretim 

düzeyinde müzik okulunun olmadığı tespit edilmiştir. Bu iller; Yalova, Bilecik, Kilis, Tunceli, 

Gümüşhane, Bayburt, Artvin ve Ardahan’dır.  

Çalışmada; ülke nüfusun en yoğun olduğu İstanbul (14.804.116 nüfus) ilinde 11 ilköğretim ve 

ortaöğretim düzeyinde müzik okulunun olduğu, 7 ilde (Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, 

Eskişehir, Adana ve Mersin) 2 adet ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde müzik okullunun 

olduğu, 3 ilde (Ankara, İzmir, Antalya) 5 adet ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde müzik 

okulunun olduğu, diğer tüm illerde ise sadece 1 adet ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde müzik 

okulunun olduğu tespit edilmiştir. 

Azerbaycan’da; ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki müzik okullarının şehirsel dağılımları 

incelendiğinde; 9.800.700 nüfuslu ülkenin 70 ilin 69 ilinde ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde 

müzik okulunun olduğu görülmüştür.  

Çalışmada; ülke nüfusunun en yoğun olduğu Bakü (2.182.000 nüfus) ilinde 14 tane hem 

ilköğretim hem ortaöğretim düzeyinde müzik eğitimi kurumu bulunurken, 22 tane, Türkiye’deki 

karşılığı “Yarı Zamanlı Program” olan, 5 ve 7 yıllık “Uşaq Musiqi Məktəbi” (Müzik Okulu) ve 

“Uşaq İncəsənət Məktəbi” (Güzel Sanatlar Okulu) olduğu görülmektedir.  

Ancak, Karabağ bölgesinde Ermenistan ile yaşanmış olan ve devam eden çatışmalardan dolayı, 

bu bölgede bulunan okulların bir kısmı başka şehirlere taşınmıştır. Örneğin Hocalı’da bulunan 

toplam 3 müzik okulunun 2 tanesi Goranboy, 1 tanesi de Bakü şehrinde eğitim öğretime devam 

etmektedir.  

Kurumsal Yapıları  

Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim devresinde eğitim veren müzik okullarının kurumsal yapıları. 

Araştırmada; Türkiye’de incelenen kurumlar iki gruba ayrılmaktadır; 

 Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi  

 Konservatuvarlar  

Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri; “Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları 

Yönetmeliği”ne bağlı okullardır. Bu kurum lise devresinde eğitim verip,  yetenek sınavı ile 
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öğrenci almaktadır. Müzik derslerinin yanında kültür dersleri de verilmektedir. Özel okul ve 

devlet okulu arasında uygulanan programda herhangi bir fark bulunmamaktadır. 

Konservatuvarlar; üniversite bünyesinde olup, Müzik ve Bale İlköğretim Kurumu, Müzik ve 

Sahne Sanatları Lisesi Kurumları çatısı altında ilköğretim ve ortaöğretim devresinde eğitim 

vermektedir. Ayrıca bu iki yapı altında “Yarı Zamanlı Eğitim” de verilmektedir. 

Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları ve Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri; Milli Eğitim 

Bakanlığı tarafından yayınlanan, “Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve 

Bale İlköğretim Kurumları ve Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği”ne bağlı 

kurumlardır. Bu kurumlarda, müzik derslerinin yanında kültür dersleri de verilmektedir. 

Yarı Zamanlı Öğretim Programı; Konservatuvarların “Yarı Zamanlı Öğretim ve Sınav 

Yönergesi” ne bağlı bir program olup, sınavla öğrenci almaktadır. Bu programda; öğrenci kendi 

okuluna devam ederken, Konservatuvar bünyesinde verilen “Yarı Zamanlı Öğretim Programı”na 

devam eder. 

Türkiye’de Müzik ve Bale İlköğretimi, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ve Yarı Zamanlı 

Öğretim Programı olan Konservatuvarlar şöyledir; 

Müzik ve Bale İlköğretimi, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi ve Yarı Zamanlı Öğretim 

Programı’nın üçünü de bünyesinde barındıran üç üniversite bulunmaktadır. Bunlar; Mimar Sinan 

Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Özel Eğitimi Programı , Bursa Uludağ 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’dır. 

Müzik ve Bale İlköğretimi ve Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi olan yedi Konservatuvarlar 

mevcuttur. Bunlar; İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarı, Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Hacettepe Üniversitesi 

Ankara Devlet Konservatuvarı, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, Kocaeli Üniversitesi 

Devlet Konservatuvarı ve Bilkent Devlet Konservatuvarı’dır. Ancak Bilkent Devlet 

Konservatuvarı, lisans eğitimine hazırlayıcı nitelikte olup, ilkokuldan başlayarak tam gün lisans 

eğitimine kadar, eğitim vermesi yönüyle diğer üniversitelerden ayrılmaktadır.  

Bunların yanında; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın  sadece Müzik 

ve Bale İlköğretimi olduğu, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın sadece Müzik ve 

Sahne Sanatları Lisesi olduğu, Adana Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nın  Müzik 

ve Sahne Sanatları Lisesi ve Yarı Zamanlı Öğretim Program’ı olduğu tespit edilmiştir. 

Toplamda; Müzik ve Bale İlköğretimi olan 11 Konservatuvar, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi 

olan 12 Konservatuvar, Yarı Zamanlı Öğretim Programı olan 4 Konservatuvar olduğu 

saptanmıştır. 

 

Azerbaycan’ daki ilköğretim ve ortaöğretim devresinde eğitim veren müzik okullarının kurumsal yapıları. 

Azerbaycan’daki ilköğretim ve ortaöğretim devresinde eğitim veren müzik okulları iki bakanlığa 
bağlı olarak eğitim vermektedirler. Bunlar; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 

Nazirliyi (Azerbaycan Turizm ve Kültür Bakanlığı) ve Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 

(Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı)’dır. Azerbaycan Turizm ve Kültür Bakanlığı’na bağlı olan 

5 (9-13 yaş) veya 7 (7-9 yaş) yıllık; Uşaq Musiqi Məktəbi (Müzik Okulu)/ilköğretim, Uşaq 
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İncəsənət Məktəbi (Güzel Sanatlar Okulu)/ilköğretim, 11 yıllık;  Onbirillik Musiqi Məktəbi  

(Onbir Yıllık Müzik Okulu) ve Onbirillik İncəsənət Məktəbi  (Onbir Yıllık Güzel Sanatlar 

Okulu) mevcuttur. Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olan ise 4 yıllık; Musiqi Kolleci 

(Müzik Koleji)/Lise mevcuttur. 

Hangi Şartlarla Öğrenci Aldıkları 

Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim devresindeki müzik okullarının öğrenci alım şartları. 

Güzel Sanatlar Liseleri;  

“Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği”nde yer alan “Öğrenci 

seçimi ve kayıt-kabul” başlığı altındaki;  

MADDE 9 – (4) Değerlendirme sonunda birinci ve ikinci aşama sınav puanlarının aritmetik ortalaması 

alınır ve her alan için 50 (elli) puan barajını aşan adaylardan en yüksek puanı alanlardan başlanarak 

sıralama yapılır. Belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste ilan edilir. ifadesi doğrultusunda 

öğrenci almaktadır. 

Öğrenci alım konusunda Madde 9’da ifade edilenin dışında, herhangi bir şart aranmamaktadır. 

Konservatuvarlar; 

Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Kurumları İle 

Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliği’nde, Madde 8’deki Başvuru, Kayıt ve Kabul 

yönetmeliğindeki belirtilen şartla öğrenci almaktadır. 8. Madde aşağıda belirtilmiştir;  

Kurumlara alınacak öğrenci kontenjanları, öğrencilerde aranacak şartlar, öğrenci seçimine ilişkin sınav 

esasları ile başvuru kayıt ve kabule yönelik diğer iş ve işlemler konservatuvar veya fakülte kurulunun 

görüşü alınarak konservatuvar veya fakülte yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve üniversite senatosunca 

kabul edilen yönerge ile belirlenir.  

Yarı Zamanlı Öğretim Programı; 

Bu programa; konservatuvar kurulu ve üniversite senatosunun belirlediği genel ve özel şartlarla 

öğrenci alınmaktadır. Bu şartlar üniversiteler arasında programın açılma amacı yönünden 

değişkenlik gösterebilir. Örneğin bir yarı zamanlı program kurs niteliğinde açılırken, diğer 

program kendi bünyesinde yürütülen ileri sınıflara öğrenci hazırlamak amaçlı  açılabilir. 

Azerbaycan’daki ilköğretim ve ortaöğretim devresindeki müzik okullarının öğrenci alım şartları. 

Azerbaycan’daki ilköğretim ve ortaöğretim devresindeki müzik okullarına öğrenci alınırken, 

öğrencinin belli yaş grubunda olma şartı vardır. 5 yıllık müzik okullarında; 9-13 yaş, 7 yıllık 

müzik okullarında; 7-9 yaş ve 11 yıllık müzik okullarında; 7 yaş sınırı, sınavlara girmek için ön 

şart olarak kabul edilmektedir. 

Bu yaş gruplarından, bir yaş küçük veya bir yaş büyük olan yetenekli öğrenciler, yöneticinin 

kararı ile giriş sınavına girmeye hak kazanabilirler. 

Ayrıca,  5 yıllık ve 7 yıllık müzik ve Güzel Sanatlar Okullarından mezun olan öğrenciler, 11 

yıllık okulların 8. Sınıfına, uygulama ve teorik derslerden yapılan sınavları geçmesi koşuluyla 

kabul edilebilirler. 

Müzik liselerinde ise; adayların, sınava girmek için 7 yıllık ya da 5 yıllık müzik okulu 

diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. 

Bu yaş grupları içerisinde yer alan öğrenciler için yapılan sınavdan, başarılı olan öğrenciler, 

kontenjan kapsamında eğitim görmeye hak kazanır. 
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İlköğretim ve Lise Devrelerindeki Devlet ve Özel Müzik Okullarının Sayısal Durumu 

Türkiye’deki ilköğretim ve lise devrelerindeki devlet ve özel müzik okullarının sayısal durumu. 

Türkiye’de “Güzel Sanatlar Lisesi” olarak 81 devlet okulunun (ücretsiz), 6 özel okulun (ücretli), 

konservatuvar olarak da 12 devlet üniversitesinin (ücretsiz), 1 özel üniversitenin (ücretli) olduğu 

tespit edilmiştir.  

Azerbaycan’daki ilköğretim ve lise devrelerindeki devlet ve özel müzik okullarının sayısal durumu. 

Azerbaycan’da 201 müzik okulunun (ilköğretim/ortaöğretim) (ücretsiz) ve 4 müzik lisesinin 

(ücretli) olduğu tespit edilmiştir. 

Mezun Öğrencilerin Hangi Haklara Sahip Olduğu 

Türkiye’deki ilköğretim ve ortaöğretim devresi müzik okullarından mezun öğrencilerin kazandığı haklar. 

Türkiye’de Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri ve Konservatuvar’lardan mezun olan öğrenciler bir 

üst devreye geçişte, mezun oldukları kurumundan aldıkları diploma ile bir avantaja sahip 

olmadıkları ve bu diplomaya sahip olmayan öğrenciler ile aynı sınava girmek zorunda oldukları 

durumu tespit edilmiştir. 

Azerbaycan müzik okullarından mezun öğrencilerin kazandığı hakları. 

Azerbaycan’da 5 yıllık ve 7 yıllık okullardan mezun öğrenciler müzik kolejlerinin sınavına 

girmeye, müzik kolejinden ve 11 yıllık müzik okulundan mezun öğrenciler konservatuvar 

sınavına girmeye, müzik kolejinin müzik öğretmenliği programından mezun öğrencilerin ise 

ilkokullarda müzik öğretmenliği yapmaya hak kazandıkları tespit edilmiştir. 

 

TARTIŞMA 

İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyindeki Müzik Okullarının Sayısı 

İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki müzik okullarının sayısı bakımından Türkiye ve 

Azerbaycan karşılaştırıldığında; tablo 1’de belirtildiği gibi; Azerbaycan’da ilköğretim 

düzeyindeki müzik okullarının sayısının fazla olduğu, Türkiye’de ise ortaöğretim devresindeki 

müzik okulları sayısının fazla olduğu dikkat çekmektedir. Bu durumda Azerbaycan’da erken 

müzik eğitimi kurumlarının, Türkiye’ye göre daha yaygın olduğu söylenebilir. Erken müzik 

eğitiminin bireye ve ülkeye kattığı faydanın önemi düşünüldüğünde, Türkiye’deki ilköğretim 

düzeyindeki erken müzik eğitim kurumlarının artmasının ülkeye pozitif yönde katkı 

sağlayacağını düşündürmektedir. 

 

Tablo 1. İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyindeki Müzik Okulları Sayısının Türkiye ve 

Azerbaycan Karşılaştırması 

 TÜRKİYE AZERBAYCAN 

İlköğretim 10 İlköğretim 199 İlköğretim 

Ortaöğretim 99 Lise 20 Lise 
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Ülke Içerisindeki Şehirsel Dağılımları 

Ülke içerisindeki şehirsel dağılım bakımından Türkiye ve Azerbaycan karşılaştırıldığında; 

Azerbaycan’daki sadece 1 ilde müzik okulu yokken, Türkiye’de sekiz ilde müzik okullunun 

olmadığı tablo 2’de görülmektedir.  Her iki ülkenin de nüfus bakımından yoğun olan illerinde 

diğer illere göre müzik okulu sayısının daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ancak, iki ülke 

karşılaştırıldığında ise; Azerbaycan/Bakü ili Türkiye/İstanbul’a göre çok daha az nüfusa 

sahipken, müzik okulu sayısının Türkiye/İstanbul’a göre daha fazla olduğu tablo 3’te 

görülmektedir.   

 

Tablo 2. İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyindeki Müzik Okullarının Ülke İçindeki Şehirsel 

Dağılımlarının Türkiye ve Azerbaycan Karşılaştırması 

 Türkiye Azerbaycan 

Nüfus 80.810.525 nüfus 9.800.700 Nüfus 

Toplam İl Sayısı 81 70 

Müzik Okulu Olan İl sayısı 73 69 

 

Tablo 3. İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyindeki Müzik Okullarının Ülke İçindeki Şehirsel 

Dağılımlarında En Çok Nüfuslu Türkiye/İstanbul ve Azerbaycan/Bakü Karşılaştırması 

 Türkiye/İstanbul Azerbaycan/Bakü 

Nüfus 14.804.116 2.182.000 

Müzik Okulu Sayısı 11 37 

 

Kurumsal Yapıları 

Kurumsal yapı bakımından Türkiye ve Azerbaycan karşılaştırıldığında; tablo 4’te görüldüğü gibi; 

Türkiye’deki müzik okulu yapıları Azerbaycan’daki belli yapılarla örtüşmektedir. Araştırmada; 

toplamda 5 farklı yapı ile karşılaşılmıştır. Bunlar; yarı zamanlı program, ilkokul, ortaokul, lise ve 

ilkokul-ortaokul-lise devresini sıralı ve birbirine bağlı bir şekilde yürüten yapılardır. Tablo 4’teki 

sıralama ile açıklanacak olursa;  

1) Türkiye’deki Yarı Zamanlı Program ile Azerbaycan’daki 5 yıllık ve 7 yıllık Müzik 

Okulları’nın kısmen örtüştüğü görülmektedir. Bu kurumlardaki benzerlik; öğrencinin kendi 

okuluna devam ederken, müzik eğitimini müzik okulundan almış olması durumuyla gerçekleşir.  

2) Türkiye’de ilkokul 1. Sınıftan başlayarak, eğitim veren tek kurumun Bilkent 

Üniversitesi Devlet Konservatuvarı olduğu tespit edilmiştir. Azerbaycan’da da bu yapıya karşılık 

gelen kurumun, 11 yıllık müzik okullarının ilk devresinin karşılık geldiği tespit edilmiştir.  

3) Türkiye’de ortaokul devresinde konservatuvarlarda verilen tam zamanlı müzik 

eğitiminin, Azerbaycan’daki 11 yıllık müzik okullarının ikinci devresinin karşılık geldiği 

görülmektedir. 

4)  Türkiye’de lise devresinde konservatuvarlarda verilen müzik eğitimindeki tam zamanlı 

yapı ve Güzel Sanatlar Lisesi yapısında verilen müzik eğitiminin Azerbaycan’daki karşılığı 11 

yıllık müzik okullarının üçüncü devresi ve Müzik Kollejlerdir. Bu tür okullarda hem kültür 
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dersleri hem de müzik dersleri verilmektedir. Her iki ülkede de mezun olamya hak kazanan 

öğrenci lise diploması alır. 

5) Türkiye’de ilkokul-ortaokul-lise devresi müzik eğitimini koparmadan veren tek kurum 

Bilkent Üniversitesi Devlet Konservatuvarıdır. Azerbaycan’daki bu yapıya karşılık gelen okul ise 

11 Yıllık Müzik Okulları’dır. Bu yapıda; öğrenci isterse ilkokul birden başlayıp, ortaokul ve 

lisedeki müzik eğitimini ve kültür derslerini alıp, başka bir okula ihtiyaç duymadan, adaptasyon 

sürecine maruz kalmadan ve müzik ortamından kopmadan müzik eğitimini daha hızlı 

tamamlayabilir.  

 

Tablo 4. İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyindeki Müzik Okullarının Kurumsal Yapılarında 

Türkiye ve Azerbaycan Karşılaştırması 

Eğitim Devresi Türkiye Azerbaycan 

1)  Yarı Zamanlı Program Yarı Zamanlı Program 5 Yıllık, 7 Yıllık Müzik Okulu 

2)  İlkokul Bilkent Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı 

11 Yıllık Müzik Okulu (1. 

Devre) 

3)  Ortaokul Konservatuar Tam Zamanlı 11 Yıllık Müzik Okulu (2. 

Devre) 

4)  Lise Konservatuar Tam Zamanlı ve 

Güzel Sanatlar Lisesi 

Müzik Koleji 

11 Yıllık Müzik Okulu (3. 

Devre) 

 

5)  

İlkokul-Ortaokul-Lise Bilkent Üniversitesi Devlet 

Konservatuvarı 

11 Yıllık Müzik Okulu 

 

Hangi Şartlarla Öğrenci Aldıkları 

Türkiye’de konservatuvar sınavlarına öğrenci alım şartları, konservatuvar veya fakülte kurulunun 

görüşü alınarak, yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve üniversite senatosunca kabul edilen 

yönerge ile belirlenir.  

Güzel Sanatlar Liselerinde, yapılan iki aşamalı sınavda her aşama için 50 puanı aşan adaylar, 

kontenjan dahilinde başarılarına göre sıralanır. 

Konservatuvarların yarı zamanlı eğitim programlarında, konservatuvar kurulu ve üniversite 

senatosunun belirlediği genel ve özel şartlarla öğrenci alınır. 

Azerbaycan’da müzik okulları sınavları okul müdürü tarafından belirlenen ve okul müdürünün de 

başkanlık ettiği komisyon tarafından yapılır. 5 yıllık müzik okullarında; 9-13 yaş, 7 yıllık müzik 

okullarında; 7-9 yaş ve 11 yıllık müzik okullarında; 7 yaş sınırı, sınavlara girmek için ön şart 

olarak kabul edilmektedir. Müzik liselerinde ise; adayların, sınava girmek için 5 yıllık ya da 7 

yıllık müzik okulu diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.  

Bu bilgiler doğrultusunda; iki ülkede örtüşen tek durumun, öğrenci alım sınav şartlarının okul 

kurulları tarafından belirlenmesidir. 
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İlköğretim ve Lise Devrelerindeki Devlet ve Özel Müzik Okullarının Sayısal Durumu  

Bu başlıkla iki ülke karşılaştırıldığında; her iki ülkede de devlet okulu, yani ücretsiz müzik okulu 

sayısının, özel müzik okulu sayısına göre yeterince fazla olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 5. İlköğretim ve Ortaöğretim Düzeyindeki Devlet ve Özel Müzik Okullarının Sayısal 

Durumunun Türkiye ve Azerbaycan Karşılaştırması    

 Türkiye Azerbaycan 

Devlet Müzik Okulu (Ücretsiz) 93 201 

Özel Müzik Okulu (Ücretli) 7 4 

 

Mezun Öğrencilerin Hangi Haklara Sahip Olduğu 

İki ülkenin bu boyuttaki karşılaştırılmasında; Azerbaycan’ın yetiştirdiği öğrenciyi bir sonraki  

öğretim adımı için, olumlu yönde güdüleyen, öğrencinin güven duygusunu tetikleyen ve 

öğrenciye verdiği eğitimden emin olduğunu gösteren bir duruş sergilediği düşünülmektedir. 

Bunun yanında Türkiye’de eğitimin her aşamasındaki sınavda başarılı olan öğrencinin, bir üst 

sınıfa taşınmaya hak kazanması durumu da bazı durumlar açısından olumlu olabildiği 

düşünülmektedir. Örneğin; belli sebepler nedeniyle müzik okulu okuyamamış bir öğrenci, yaş, 

yetenek ve bilgi düzeyinde yeterli olduğu taktirde, sınavını kazanabildiği müzik okuluna girmeye 

hak kazanabilir.   

 Türkiye’de yarı zamanlı programdan mezun olan öğrenci sertifika alıyorken, Azerbaycan’daki 

öğrenci diploma almaktadır. Diploma her kurumun kabul edeceği bir belge olduğundan, müzik 

okulundan diploma alan bir öğrencinin, sertifika alan bir öğrenciden çok daha avantajlı konumda 

olduğu düşünülmektedir.  

Ayrıca, Azerbaycan’da müzik kolejinin müzik öğretmenliği programından mezun olan 

öğrenciler, aldıkları diploma ile ilkokullarda müzik öğretmenliği yapmaya hak kazanırken, 

Türkiye’de Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun olan öğrencilerin  böyle bir hakkı yoktur. 

 

ÖNERİLER 

Türkiye’ de Bilkent Üniversitesi dışında ilkokuldan başlayarak liseye kadar devam eden başka 

bir kurum bulunmamaktadır. Bu yapının yaygınlaşması ve sayısının artması müzik eğitimini daha 

kapsamlı bir şekilde aktarabilmeyi sağlayacaktır. Bunun için çalışmalar  yapılmalıdır. 

Türkiye’deki erken yaşta müziğe başlama  bilinci arttırılmalıdır. Söz konusu bilinci arttırmak 

amaçlı, bir sonraki eğitim kurumuna geçişte sınav ile birlikte öğrenciye, aldığı müzik eğitimini 

avantajlı kılacak  katkıların sağlanması önerilmektedir. 

Azerbaycan’da her ilde ve hatta ilçede müzik okulu olmasının, tüm halkın sanat eğitimi 

anlayışını ve farkındalığını arttırdığı düşünülmektedir. Dolayısı ile Türkiye’de de bu 

farkındalığın artması için neredeyse her ilde bulunan müzik okullarının sayısını arttırarak ilçelere 

de bu imkanın tanınması gerekmektedir. 
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Türkiye’deki ailelerin, çocuklarının müzik eğitimlerine bilinçli bir şekilde katkı sağlamaları 

amacıyla; müzik okullarının resmi internet sitelerine duyurular, sınavlar, okulun yapısı  ve 

yönetmelikler bağlamında bir standart getirmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir.   

Araştırma sürecinde Azerbaycan eğitim sistemine internet ortamında ulaşılması konusunda 

zorluklar yaşanmıştır. Azerbaycan’daki okulların resmi sitelerinin oluşturulması ve detaylı 

içeriklerinin eklenmesi, bundan sonra yapılacak çalışmalar için önem arz etmektedir. 
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REHBER ÖĞRETMEN ADAYLARININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK 

DÜZEYLERİNİ YORDAMADA İLİŞKİ BAĞIMLILIKLARININ, KİŞİLİK 

ÖZELLİKLERİNİN VE BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ROLÜ 
 

 

Serpil REİSOĞLU33, Hikmet YAZICI34, Hanife AYDIN35  
 

 

ÖZET 
Psikolojik sağlamlık, bireyin olumsuz yaşam olayları karşısında gösterdiği uyum ve bu olaylarla başa 

çıkabilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Yapılan çalışmalar psikolojik sağlamlığı, hastalıktan, 

depresyondan kurtulma ya da çeşitli kötü olayların sonrasında kısa sürede iyileşebilme; kendini 

toparlayabilme, stresli yaşam olaylarına uyum sağlayabilme ve eski haline dönebilme becerisi olarak 

kavramsallaştırmaktadır. Bazı araştırmacılar psikolojik sağlamlığın, bireyin herhangi bir zorluk 

veya travma yaşayıp yaşamadığına bakılmaksızın, stresli yaşam olaylarıyla başa çıkabilme yeteneği 

olarak ele alınması gerektiğini savunurlar. Psikolojik sağlamlık kavramı, son yıllarda geliştirilebilir 

bir özellik olarak kabul edilmektedir. Alanyazında psikolojik sağlamlığın gelişiminde, maruz kalınan 

‘risk faktörleri’nin önemi vurgulanmaktadır. Düşük sosyo-ekonomik düzey, katı ve otoriter ebeveyn 

tutumları, anne eğitim düzeyi, göç, aile bireylerinde gözlenen psikopatoloji ve çocuk ihmali ve 

istismarı bu risk faktörleri arasında gösterilmektedir. Bu çalışmanın temel değişkenlerinden biri de 

ilişki bağımlılığıdır. İlişki bağımlılığı kavramı önceki araştırmalarda, bir alkolikle veya madde 

bağımlısı kişiyle birlikte yaşayan eşler için “eş bağımlılık” kavramı olarak kullanılmıştır. Bazı 

araştırmacılar ilişki bağımlılığının alkolizmden bağımsız bir durum olduğunu ve ağır stres altındaki 

aile ortamlarında geliştiğini ileri sürmektedir. Kavrama cinsiyetler açısından bakıldığında 

kadınların psikolojik sağlamlıklarının daha yüksek olduğu ve bunun da yaş ile ilişkilendirildiği 

görülmektedir. Bireysel farklılıkların yanı sıra, araştırmalar, psikolojik sağlamlık düzeyleri yüksek 

olan bireylerin bazı ortak kişilik özelliklerine sahip olduklarını göstermektedir. Araştırmacılar bu 

özellikleri etkili iletişim becerileri, dışadönüklük, yüksek düzeyde öz-disiplin ve sorumluluk bilinci ve 

yeni deneyimlere açık olmak gibi özellikler olarak sıralamaktadır. Psikolojik sağlamlık üzerinde 

bireysel kişilik özelliklerinin ve birey-çevre etkileşiminin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Bu 

bağlamda psikolojik sağlamlık ile ilişkili değişkenlerin belirlenmesi ve rehber öğretmen adaylarının 

hem kendi ruh sağlıkları açısından hem de öğrencileri ile açık ve etkili kişilerarası ilişkiler 

geliştirmeleri açısından araştırma sonuçları önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın temel amacı, 

ilişki bağımlılığı, kişilik özellikleri, yaş, cinsiyet ve madde kullanma durumlarının rehber öğretmen 

adaylarının psikolojik sağlamlık düzeylerini yordamadaki rollerini incelemektir. Araştırma ilişkisel 

modelde planlanmış nicel bir çalışmadır. Araştırma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, 

Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında 

okuyan 247 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından oluşturulan 

kişisel bilgi formu, Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği, Eş Bağımlılık Ölçeği, Sıfatlara Dayalı Kişilik 

testi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimleyici ve regresyon analizi teknikleri kullanılmıştır. 

Analiz sonuçları rehber öğretmen adaylarının ilişki bağımlılığı alt boyutlarından düşük benlik ve 

kişilik özelliklerinden nevrotikliğin psikolojik sağlamlığın anlamlı birer yordayıcısı olduğunu ortaya 

koymaktadır (R=.55, R2=.31, F=7.29, p<.01). İlişki bağımlılığının alt boyutlarından düşük benlik ve 

                                                 

 

 

33 Dr.Öğr.Üyesi, Trabzon Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, sreisoglu@ktu.edu.tr. 
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kişilik özelliklerinden nevrotikliğin, psikolojik sağlamlığın anlamlı birer yordayıcısı olduğu 

gözlenmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar literatür ışığında tartışılmış ve daha sonraki 

yapılacak çalışmalara önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Psikolojik Sağlamlık, İlişki Bağımlılığı, Kişilik. 

 

GİRİŞ 

Psikolojik sağlamlık  “değişim, hastalık ve kötü kaderden hızlıca kurtulma, iyileşme” anlamını 

taşımaktadır. Kavramın anlamı ve tanımı konusunda tam bir uzlaşma olmasa da, psikolojik 

sağlamlık tanımlarında ortak olarak görülen önemli bazı noktalar vardır. Bunlar, psikolojik 

sağlamlık olgusunun değişen bir sürece bağlı olduğu; travma, zorlu yaşam olayları ya da belirgin 

bir risk altında başarılı bir baş etme, sağlıklı uyum gösterme ya da yeterlik geliştirebilme 

süreçlerini içerdiğidir (Garmezy, Masten ve Tellegen, 1984; Luthar, Cicchetti ve Becker, 2000; 

Masten ve Reed, 2002). Psikolojik sağlamlığın ortaya çıkabilmesi için risk önemli bir faktör 

olarak belirtilmektedir. Örseleyici yaşam olayına maruz kalmayan ama yaşamın çeşitli 

alanlarında başarılı olan bireyler sağlam değil yalnızca başarılı veya yeterli bireyler olarak 

tanımlanmaktadır (Luthar ve Cicchetti, 2000; Luthar ve ark., 2000). Başka bir deyişle, risk 

faktörleri, bir insan grubunun özellikle de çocuk ve gençlerin suç işleme, saldırganlık vb. gibi 

olumsuz ve istenmeyen sonuçları yaşama olasılığını arttıran özelliklerini tanımlamak için 

kullanılmaktadır (Masten, 1994). Risk faktörleri, genetik (kişilik), biyolojik, sosyokültürel ve 

demografik koşulları ya da özellikleri içerebilir.  

Bireysel risk faktörleri, erken doğum, olumsuz yaşam olayları, kronik hastalıklar, ailesel risk 

faktörleri, ebeveynlerin hastalığı ya da psikopatolojisi, ebeveynlerin boşanması, ölümü ya da tek 

ebeveyn ile yaşamak, ergenlik dönemi de anne olmak olabilir.  Çevresel risk faktörleri, ekonomik 

zorluklar ve yoksulluk, çocuk ihmali ve istismarı, savaş ve doğal afetler gibi toplumsal travmalar, 

toplumsal şiddet ve ailevi felaketler,  evsizlik olabilir. Psikolojik sağlamlık araştırmalarında, 

yalnızca riskin tanımı yeterli olmamakta bunun yanı sıra ele alınan akademik ve sosyal 

alanlardaki yeterlik/yetkinlik gibi olumlu sonuçların belirlenmesi de gerekmektedir. Psikolojik 

sağlamlık, koruyucu bir kişilik özelliği değildir. Bireyin başa çıkmasını sağlayan, çevresel risk 

faktörlerinin etkisini azaltmayı sağlayan tutum ve yetenekleri, yeterlik algısı ile ilişkili olan 

psiko-sosyal kaynaklar olarak koruyucu faktörlerdendir (Beauvais ve Oetting, 1999; Caffo ve 

Belaise, 2003). 

Çalışmamızın bir diğer değişkeni kişilik özellikleridir. Masaten (1994)’e göre koruyucu faktörler 

kavramı, risk ya da zorluğun etkisini azaltan ya da ortadan kaldıran, sağlıklı uyumu ve bireyin 

yeterliklerini geliştiren durumları ifade etmektedir. Psikolojik sağlamlık araştırmalarında ele 

alınan temel koruyucu faktörlerden bazıları zeka, uyumlu mizaç, iç kontrol odağı, yüksek benlik 

saygısı, öz farkındalık gibi bireysel ya da kişilik özellikleri olabilir (Masten, Hubbard, Gest, 

Tellegen, Garmezy, ve Ramirez, 1999; Green ve Conrad, 2002; Cowen, Wyman, Fagen ve Work, 

1999; Olsson, Bond, Burns, Vella-Brodrick ve Sawyer, 2003; Mandleco ve Peery, 2000). Kişilik 

özellikleri ise araştırma sonuçlarında psikolojik sağlamlık gibi pozitif özellikler olan yaşam 

doyumu, psikolojik iyi oluş ve mutluluk gibi değişkenlerle ilişkili en önemli faktör olarak ortaya 

çıkmaktadır.  
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Çalışmanın temel değişkenlerinden biri de ilişki bağımlılığıdır. Psikolojik sağlamlıktaki risk 

faktörleri, ilişki bağımlılığı yaratan olumsuz yaşam olayları ile paralellik göstermektedir. İlişki 

bağımlılığı kavramı önceki araştırmalarda, bir alkolikle veya madde bağımlısı kişiyle birlikte 

yaşayan eşler için “eş bağımlılık” kavramı olarak kullanılmıştır. Bazı araştırmacılar ilişki 

bağımlılığının alkolizmden bağımsız bir durum olduğunu ve ağır stres altındaki aile ortamlarında 

geliştiğini ileri sürmektedir. Literatürde ilişki bağımlılığına ilişkin çok fazla tanım vardır. Bu 

tanımlar dikkate alındığında ilişki bağımlılığı, bireyin kişilerarası ilişkilerinde karşısındakini 

kaybetme ya da kızdırma korkusu, sosyal kaygı ve düşük benlik algısına sahip olması nedeniyle 

ilişkiyi diğeri adına da kontrol etme ve sürdürme çabası biçiminde de tanımlanabilir (Mukba, 

2013). İlişki bağımlısı olan birey, başkalarının sorumluluklarını kendi üzerine alır ve kendi 

ihtiyaçlarından önce diğerlerinin ihtiyaçlarına odaklanarak, diğerlerinin sorumluluk almalarını ve 

ilişkide karşılıklı etkileşimi engelleyebilir. Başkalarına daha fazla ilgi gösterme, onlar adına 

sorumluluk alma ve aşırı koruyuculuk gibi özellikler gösteren kişinin bu eğilimleri onu sağlıklı 

bir ilişkide olması gereken davranışlardan uzaklaştırır. İlişki bağımlısı birey dürtüsel 

davranışlarına bakıldığında, olay ve insanları çaresizlik, suçluluk duygusu, zorlama, tehditler, 

öğüt verme, hile, yalan ya da baskı ile kontrol eğilimi gösterebilir (Beattie, 1992 ). 

Psikolojik sağlamlıkla ilişkili demografik değişkenlerden bir diğeri cinsiyettir. Risk altındaki kız 

çocuklarının psikolojik sağlamlıklarının daha yüksek olduğu ifade edilmektedir (Kumpfer, 1999). 

Erkekler, aile içi sorunlardan; ebeveynlerin psikopatolojisi, aile parçalanmalarına ve yoksulluk 

gibi bir dizi risk faktörüne davranışsal anlamda kızlara oranla daha olumsuz tepki göstermekte ve 

daha fazla etkilenmektedirler (Bolger, Patterson, Thompson ve Kupersmidt, 1995). Ayrıca 

Luthar, (1999), cinsiyet gözetmeksizin küçük yaştaki çocukların tüm risk faktörlerine karşı daha 

savunmasız ve kolay incinebilir oldukları vurgulamıştır. Bununla birlikte, yaşla birlikte cinsiyetin 

etkisi değişkenlik gösterebilmektedir (Bolger, Patterson, Thompson ve Kupersmidt, 1995).  

 Bu bağlamda psikolojik sağlamlık ile ilişkili değişkenlerin belirlenmesi ve rehber öğretmen 

adaylarının hem kendi ruh sağlıkları açısından hem de öğrencileri ile açık ve etkili kişilerarası 

ilişkiler geliştirmeleri açısından araştırma sonuçları önem kazanmaktadır. Bu araştırmanın temel 

amacı, ilişki bağımlılığı, kişilik özellikleri, yaş, cinsiyet ve madde kullanma durumlarının rehber 

öğretmen adaylarının psikolojik sağlamlık düzeylerini yordamadaki rollerini incelemektir. 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, ilişkisel araştırma yöntemlerinden nedensel karşılaştırma yöntemine dayalı olarak 

yapılandırılmıştır. Nedensel karşılaştırma araştırmalarında bireyler ya da gruplar arasındaki 

farklılıkların nedenleri veya sonuçları belirlenmeye çalışılır (Fraenkel ve diğ., 2012:366). 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programında okuyan 247 öğrenciden oluşmaktadır.. 

Çalışmaya tesadüfî olmayan-amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan uygun örnekleme 
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kullanılmıştır. Bu örnekleme türü örneklemin, kolay ulaşılabilir kişilerden oluşturulmasına 

dayanmaktadır (Fraenkel ve diğ., 2012:99). 

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgilerini belirlemek amacıyla 

araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Ayrıca bu form öğrencilerin sigara ve alkol kullanım 

durumlarını ölçmeye dönük sorular da içermektedir.  

Veri toplama araçları olarak Elif Kabakçı, Gülsüm Hançel’in uyarladığı Eş bağımlılık ölçeği, 

Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği ve Sıfatlara Dayalı Kişilik testi kullanılmıştır.  

Eş Bağımlılık Ölçeği (EşBBÖ): Hughes-Hammer, Martsolf ve Zeller (1998) tarafından 

geliştirilmiştir. Bu ölçek ilişki bağımlılığını kavramsallaştırma amacıyla beş faktör içermektedir: 

1) diğerlerine odaklanma/ kendini ihmal 2) düşük öz-saygı 3) gizil benlik 4) sağlık problemleri 5) 

aile merkezli konular. Ançel ve Kabakçı (2009) tarafından uyarlama çalışmaları yapılan 

Karşılıklı Bağımlılık Belirleme Ölçeği’ni (Codependency Assesment Tool-CODAT) Türkçeye 

uyarladıkları çalışmalarında, üniversite öğrencilerinin aldıkları toplam puanlarda Cronbach Alfa 

Katsayısı’nı, 0.75 olarak bulmuşlardır. 

Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi (SDKT): Sıfatlara Dayalı Kişilik Testi, Bacanlı ve İlhan ve Aslan 

(2009) tarafından geliştirilmiştir. SDKT beş alt boyuttan oluşmaktadır (duygusal 

dengesizlik/nevrotizm, dışadönüklük, deneyime açıklık, yumuşak başlılık, sorumluluk). 

SDKT‟nin yapı geçerliğini test etmek Temel Bileşenler Faktör Analizi 102 yapılmıştır. Analiz 

sonucunda beş faktörün SDKT‟ye ait varyansın % 52.63‟ünü açıkladığı görülmüştür. SDKT‟nin 

uyum geçerliğini sınamak için Sosyotropi Ölçeği, Çatışmalara Tepki Ölçeği, Negatif-Pozitif 

Duygu Ölçeği, Sürekli Kaygı Envanteri kullanılmıştır. SDKT‟nin boyutlarının uyum geçerliği 

için kullanılan ölçeklerle orta düzeyde ve anlamlı bir yapı ortaya koyduğu ve sonuçların uyum 

geçerliği açısından önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. SDKT‟nin güvenirlik çalışmaları 

kapsamında iç tutarlık katsayıları hesaplanmış ve iki hafta arayla test tekrar test yöntemi 

uygulanmıştır. SDKT‟nin boyutlarının iç tutarlık katsayılarının .73 ile .89 aralığında 

değişmektedir. SDKT güvenirlik bulguları incelendiğinde en yüksek ilişkiyi Yumuşak Başlılık, 

en düşük ilişkiyi deneyime açıklık ortaya koymuştur.  

Kısa Psikolojik Sağlamlık ölçeği (KPSÖ): Örneklem grubunun psikolojik sağlamlık seviyelerini 

ölçmek amacıyla Smith ve ark. (2008) tarafından geliştirilen Doğan tarafından Türkçeye 

uyarlaması yapılan Kısa Psikolojik Sağlamlık Ölçeği (KPSÖ) kullanılmıştır. KPSÖ, 6 maddeden 

oluşan 5‟li likert tipi bir ölçme aracıdır. Katılımcının yüksek puan alması, onun yüksek 

psikolojik sağlamlığa sahip olduğunu göstermektedir. Ölçek uyarlama çalışmalarında dört farklı 

grupla çalışılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi ile ölçeğin yapı geçerliği test edilmiştir. Açımlayıcı 

faktör analizi sonuçlarına göre dört farklı çalışma grubu için toplam varyansın % 57 ila % 67‟sini 

açıklayan tek faktörlü bir yapıya ulaşılmıştır. Ölçeğin maddelerinin yük değerleri .68 ile .91 

arasında değişmektedir. KPSÖ‟nün test tekrar test güvenirlik katsayısı .62 ile .69 arasında 

saptanmıştır. Cronbach alfa katsayıları ise, .80 ile .91 arasında değişmektedir.  KPSÖ‟nün geçerli 

ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 
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Verilerin Toplanması Analizi 

Veriler tek oturumda yaklaşık 15 dakikada ve araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Veri 

analizleri için tanımlayıcı istatistik tekniklerinin yanında, çoklu doğrusal regresyon analizi 

teknikleri kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Kişilik özellikleri, ilişki bağımlılık alt puanları, cinsiyet, yaş, sigara ve alkol kullanma 

durumunun bağımlı değişken olarak seçilen psikolojik sağlamlığı nasıl açıkladıklarını belirlemek 

için çoklu doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Bağımsız değişkenler arasındaki ilişkiler 

incelenerek, çoklu bağlantı (Multicolinearity) problemi olup olmadığı tespit edilmiştir. 

Değişkenler arasındaki ilişkiler, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı (PMÇKK) ile 

hesaplanmıştır. Çoklu bağlantı, bağımsız değişkenler arasında yüksek düzeyde ilişkilerin 

olmasıdır. Çoklu bağlantı problemi, bir bağımsız değişkenin diğer bağımsız değişkenlerle olan 

ilişkisinin miktarı arttıkça bağımsız değişkenin, tahmin gücünün azalmasıdır (Kalaycı, 2005). 

Değişkenler arasındaki en yüksek .68 olması kurduğumuz modelde çoklu bağlantı probleminin 

olmadığını göstermektedir (Büyüköztürk vd., 2017). 

Analizde ayrıca Durbin Watson testi ile oto korelasyon durumu incelenmiş ve ortaya çıkan 

değerin, beklenen değerlerin (1.5-2.5) sınırları arasında yer aldığı (Kalaycı, 2010) saptanmıştır. 

Enter yöntemi kullanılarak yapılan çoklu doğrusal regresyon analizi, kurulan modelin anlamlı 

olduğunu göstermektedir (F(14, 233)=7,29, p<.001). Yordayıcı değişkenler olarak seçilen sıfatlara 

dayalı kişilik özellikleri, ilişki bağımlılığı alt boyutları, cinsiyet, yaş, alkol ve sigara kullanımı 

değişkenlerinin,ölçüt değişkeni olarak seçilen psikolojik sağlamlık ile ilgili açıkladığı varyans 

%31 (R2=0,31)’dir. Kurulan modelin bağımlı değişkene ilişkin açıkladığı varyans ise %31’dir 

(ΔR2=,305). Tabloda model özetlenmektedir. 

 

Tablo:   Çoklu Regresyon Modeli Özeti 

MODEL R R² ΔR² TSH Değişim İstatistikleri 

     ΔR² ΔF df1 df2 p 

1 ,55 ,31 ,263 2,62 ,305 7,29 14 233 ,000 
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Tablo:  Çoklu Regresyon Modelinde İşle Bütünleşmeyi Açıklayan Katsayılar 

 SEK        SK t p 

    B       SH     β   

Model 1 Sabit      14,947       2,946  6,98** ,000 

 Kendini İhmal ,065        ,057       ,071       1,129 ,260 

 Düşük Benlik -,285        ,062 -,367  -4,636** ,000 

 Kendini Gizleme ,023        ,057 ,025  ,406 ,685 

 Tıbbi Sorunlar -,128        ,074 -,113 -1,732* ,085 

 Kök Aile Sorunları ,075        ,048 ,101 1,568 ,118 

 Dışadönüklük -,033        ,025 -,112 -1,349 ,179 

 Yumuşak başlılık ,001        ,025 ,003  ,048 ,962 

 Deneyime Açıklık -,041        ,030 -,111 -1,352 ,178 

 Nevrotizm ,079            ,023 ,200 3.417* ,001 

 Sorumluluk -,005         ,031 -,010 -,153 ,879 

 Cinsiyet ,668         ,393 ,097 1,699 ,091 

                Yaş                                      -,090             ,128           -,040        -,706             ,481 

                Sigara                                   ,639             ,402            ,097       1,589             ,113 

                Alkol                                     -,371             ,442          -,054        -,840             ,402 

                

*p<.05,**p<.001,      

SEK:Standardize edilmemiş katsayılar, SK: Standart katsayılar,                                                   SH: 

Standarthata 

 

Tabloda görüldüğü gibi standardize edilmiş regresyon katsayılarına göre, yordayıcı değişkenlerin 

psikolojik sağlamlık üzerindeki göreli önem sırası, düşük benlik (β= -,367, p<.001), nevrotizm 

(β= ,200, p<.01) dir. Söz konusu değişkenler öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeylerini 

anlamlı düzeyde açıklamaktadır. Buna karşın ilişki bağımlılığı alt boyutları olan kendini ihmal 

(β=, 071, p>.05), kendini gizleme (β= ,025, p>.05), tıbbi sorunlar (β=-,113, p>,05), kök aile 

sorunları (β= .101, p>.05), kişilik özelliklerinden dışadönüklük (β= -,112, p>.05), yumuşak 

başlılık (β= ,003, p>.05), deneyime açıklık (β= -,111, p>.05), sorumluluk (β= -,010, p>.05), 

demografik değişkenlerden cinsiyet (β= ,097, p>.05), yaş (β= -,040, p>.05), sigara (β= ,097, 

p>.05) ve alkol kullanımı (β= -,054, p>.05) değişkenlerinin modele özgün katkılarının anlamlı 

olmadığı tespit edilmiştir. 

 

SONUÇLAR  

1. Psikolojik sağlamlığı açıklaması bakımından ele alınan değişkenler önem sırasına göre; düşük 

benlik ve nevrotizmdir. Söz konusu değişkenler öğrencilerin psikolojik sağlamlık düzeylerini 

anlamlı düzeyde açıklamaktadır. Buna karşın; dışadönüklük, yumuşak başlılık, deneyime açıklık, 

sorumluluk, cinsiyet, yaş, alkol ve sigara kullanımı değişkenleri psikolojik sağlamlığı yordamada 

anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 
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TARTIŞMA 

Nevrotizm kişilik özelliği ve düşük benlik algısının psikolojik sağlamlığı yordayan değişkenler 

olduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırma sonucu literatürle benzer sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Karaırmak ve Çetinkaya (2011), benlik saygısı ve denetim odağının bilişsel etkenler olarak 

duygular üzerinde etkili olduğunu ve bu sonucun da hem olumlu, hem de olumsuz duygularla 

birlikte psikolojik sağlamlığı yordadığı sonucuna ulaşmıştır. Satıcı ve Deniz (2017)’in 

araştırmasında mizahla başa çıkmanın iyilik halini doğrudan değil, psikolojik sağlamlık ile 

iyimserliğin tam aracılığıyla yordadığı saptanmıştır. Daha olumlu başa çıkma tarzları ve kişilik 

özellikleri yüksek nevrotizm kişilik özelliğinin tersine psikolojik sağlamlığı pozitif yönde 

yordamaktadır. Cinsiyet çalışmada anlamlı bir yordayıcı değişken olarak bulunmamıştır. 

Cinsiyetin yordayıcı ve ilişkili bir değişken olduğunu ortaya koyan farklı araştırma sonuçları 

mevcuttur (Kumpfer, 1999; Bolger ve ark., 1995; Luthar, 1999). Bu araştırma Trabzon 

üniversitesinde okuyan rehberlik bölümü öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma 

sonuçlarını genellenebilirliğini sağlamak için araştırma grubu, farklı bölge ve illerde okuyan 

öğrencilerden oluşturulabilir. Öğrencilerin kişilikleri ile ilgili daha derinlemesine araştırmalar 

yapılarak farklı kişilik özellikleri, ilişki bağımlılıkları ve psikolojik sağlamlık arasındaki ilişkiler 

incelenebilir. Dezavantajlı aile ortamlarından gelen, aile bireylerinde pataloji bulunan ve bağımlı 

davranışları olan sorunlu aile bireyleriyle yaşamış öğrenci ya da öğretmenlerin psikolojik 

sağlamlık ve ilişki bağımlılık durumlarının farklı değişkenlerle arasındaki ilişkiler incelenebilir. 

Yerli alanyazında yeni çalışılmaya başlanan ilişki bağımlığı değişkeni ile ilgili farklı meslek 

mensupları üzerinde araştırmalar yapılabilir. Yurtdışında ilişki bağımlılığını iyileştirme üzerine 

geliştirilmiş farklı müdahale programlarının Türkiye’de etkileri incelenebilir. Farklı yaş ve 

gelişim dönemlerindeki bireylerin ilişki bağımlılık problemleriyle başa çıkmada kültürümüze 

özgü müdahale programları geliştirilebilir. Psikolojik yardım sunan meslek mensuplarının 

psikolojik sağlamlık ve ilişki bağımlılık durumlarının incelendiği araştırmalar yapılabilir.  

 

KAYNAKLAR 

Beattie, M. (1992). İlişki Bağımlılığına Son. (Çev. Öztürk, F. Nagehan Öztürk). İstanbul: Ovvo. 

Beauvais, F. ve Qetting, E. R. (1999). Drug use, resilience, and the myth of the golden child. (Ed: M. D. Glantz ve J. 

L Johnson) Resilience and development: Positive life adaptations. New York: Kluwer Academic/Plenum 

Publishers.   

Bolger, K. E., Patterson, C. J., Thompson W. W. ve Kupersmidt, J. B. (1995). Psychosocial adjustment among 

children experiencing persistent and intermittent family economic hardship. Child Development, 66, 1107-

1129. 

Caffo, E. ve Belaise, C. (2003). Psychological aspects of traumatic injury in children and adolescents. Child and 

Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 12, 493-535. 

Cowen, E. L., Work, W. C., Wyman, E. A., Parker, G. R., Wannon, M. ve Gribble, E. (1992). Test comparisons 

among stress-efffected, stress-resilient, and nonclassified fourth-through sixth-grade urban children. Journal 

of Community Psychology, 20, 200214. 

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. and Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in  education (8th edt.). 

New York: McGram-Hill Companies. 

Garmezy, N., Masten, A. S. ve Tellegen, A. (1984). The study of stress and competence in children. A building 

block for developmental psychopathology. Child Development, 55, 97-111. 



123 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Greene, R. ve Conrad, A. P. (2002). Basic assumptions and terms. (Ed: R. Greene) Resiliency: An integrated 

approach to practice, policy, and research. Washington, DC: NASW Press. 

Karaırmak, Ö., Çetinkaya, S.,R. (2011). Benlik Saygısının ve Denetim odağının psikolojik sağlamlık üzerine etkisi: 

duyguların aracı rolü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(35), 30-43 

Kumpfer, K. L. (1999). Factors and processes contributing to resilience: the resilience framework. (Ed: M. D. 

Glantz ve J. L. Johnson) Resilience and development: Positive life adaptations. New York: Kluwer 

Academic/Plenum Publishers. 

Luthar, S. ve Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: Implications for interventions and social policies. 

Development and Psychopathology, 12, 857-885. 

Luthar, S., Cicchetti, D. ve Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for 

future work. Child Development, 71(3), 543-562. 

Mandleco, B. L. ve Peery, J. C. (2000). An organizational framework for conceptualizing resilience in children. 

Journal of Child and Adolescent Psychiatric Nursing, 13(3), 99-111. 

Masten, A. S. (1994). Resilience in individual development: Successful adaptation despite risk and adversity. (Ed: 

M.C. Wang ve E.W. Gordon) Educational resilience in inner-city America: Challenges and prospects. 

Hillsdale, NJ: Lawrance Erlbaum. 

Masten, A. S., Hubbard, J. J., Gest, S. D., Tellegen, A., Garmezy, N. ve Ramirez, M. (1999). Competence in the 

context of adversity: Pathways to resilience and maladaptation from childhood to late adolescence, 

Development and Psychopathology, 11, 143-169. 

Masten, A. S. ve Reed, M. J. (2002). Resilience in development. (Ed: C. R. Snyder ve S. J. Lopez) The handbook of 

positive psychology. Oxford University Press. 

Mukba, G. (2013).Üniversite Öğrencilerinde İlişki Bağımlılığının Bazı Değişkenler Açısından 

 İncelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.  

Olsson, C. A., Bond, L., Burns, J. M., VellaBrodrick, D. A. ve Sawyer, S. M. (2003). Adelescent resilience: A 

concept analysis. Journal of Adolescence, 26, 1-11.  

Satıcı, S.A., Deniz, M.E. (2017). Mizahla Başa Çıkma ve İyilik Hali: Psikolojik Sağlamlık ve İyimserliğin Aracılık 

Rolünün İncelenmesi, İlköğretim –Online, 16 (3) 1343-1356. ISSN: 1305-3515. 

 

 

  



124 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

ENSTRÜMAN ÖĞRENİMİNDEKİ BAŞARI HEDEFİ YÖNELİMLERİ 

ÖLÇEĞİNİN DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ 
 

Mehtap AYDINER UYGUN36 
 

ABSTRACT 
Instrument learning is the lifelong journey of a professional music education student. The student 

must be able to continue this journey by constantly constructing new information and skills on top of 

the ones he or she already has without giving up when faced with difficulties. The effect of 

motivation cannot be ignored on student’s continuation of his or her instrument education by getting 

the maximum benefit. The answers to the question of how and in what way students are motivated 

towards their learning tasks during their instrument learning help us to understand students’ 

achievement goal orientations. Students’ achievement goal orientation might affect many factors 

such as students’ attitudes towards instrument teaching, their learning approaches, the practice and 

learning strategies they use, their academic achievements and their teaching environment 

perceptions or they might be affected by these factors. The purpose of this study is to examine the 

factor structure of the Approaches in Instrument Learning Scale by confirmatory factor analysis. The 

study group is made up of 254 students majoring in music education at five different Turkish 

universities in the 2017-2018 academic year.  The students in the study group are attending Aksaray 

University (n=28, 11%), Gazi University (n=51, 20.1%), İnönü University (n=44, 17.3%), Necmettin 

Erbakan University (n= 80, 31.5%) and Niğde Ömer Halisdemir University (n=51, 20.1%). The scale 

consists of four dimensions: learning (goal/mastery) approach orientation, learning (goal/mastery) 

avoidance orientation, performance (ability) approach orientation and performance (ability) 

avoidance orientation. The scale is made up of 21 items. There are five items in the learning 

approach orientation dimension, seven in the learning avoidance orientation dimension, five in the 

performance approach orientation dimension and four in the performance avoidance orientation 

dimension. According to the findings from the confirmatory factor analysis of the study data, χ2/df 

ratio was 1.77, RMSEA value was 0.055, AGFI value was 0.86, GFI value was 0.89, NFI value was 

0.94, NNFI, CFI and IFI values were 0.97. The results obtained from the findings show that the 

model established in the study is nearly a perfect fit with the data. This result shows that the 

Achievement Goal Orientations in Instrument Learning Scale has structural validity. The 

Achievement Goal Orientations in Instrument Learning Scale is presented to the researchers as a 

valid and reliable measurement tool that can be used in many studies in the field of music.  

Keywords: Instrument, Achievement goal orientation scale, Confirmatory factor analysis. 

 

ÖZET 
Enstrüman öğrenimi, profesyonel müzik eğitimi öğrencisinin yaşam boyu devam eden yolculuğudur. 

Öğrenci bu yolculuğu karşılaştığı güçlükler karşısında yılmadan, enstrümanında edindiği bilgi ve 

beceriler üzerine daima yenilerini inşa ederek sürdürebilmelidir. Öğrencinin enstrüman öğrenimini 

azami fayda sağlayarak sürdürebilmesinde, motivasyonun etkisi göz ardı edilemez. Öğrencilerin 

enstrüman öğretimindeki öğrenme görevlerine nasıl ve ne şekilde motive oldukları sorularının 

cevapları, onların sahip oldukları başarı hedefi yönelimlerini anlamamızı sağlar. Öğrencilerin 

enstrümanlarındaki başarı hedefi yönelimleri, onların enstrüman öğretimindeki tutumlarını, 

öğrenme yaklaşımlarını, kullandıkları çalışma ve öğrenme stratejilerini, akademik başarılarını, 

öğretim ortamı algılarını vb. bir çok unsuru etkileyebilir ya da bu unsurlardan etkilenebilir. Bu 

                                                 

 

 

36 Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, maydiner@ohu.edu.tr. 
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çalışmanın amacı, Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğinin faktör yapısının 

doğrulayıcı faktör analiziyle incelenmesidir. Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 

Türkiye’deki 5 farklı üniversitenin müzik eğitimi ana bilim dalında öğrenim görmekte olan 254 

öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu öğrencileri Aksaray (n=28, %11), Gazi (n=51, %20.1), İnönü 

(n=44, %17.3), Necmettin Erbakan (n=80, %31.5) ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde (n=51, 

%20.1) öğrenim görmektedir. Çalışma kapsamındaki ölçek “öğrenme (hedef/ustalık) yaklaşma 

yönelimi, öğrenme (hedef/ustalık) kaçınma yönelimi, performans (yetenek) yaklaşma yönelimi ve 

performans (yetenek) kaçınma yönelimi” olmak üzere dört boyutu içermektedir. Ölçeğin tamamı 21 

maddedir. Öğrenme yaklaşma yönelimi boyutunda 5 madde, öğrenme kaçınma yönelimi boyutunda 7 

madde, performans yaklaşma yönelimi boyutunda 5 madde ve performans kaçınma yönelimi 

boyutunda da 4 madde bulunmaktadır. Çalışma verilerinin doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen 

bulgulara göre: χ2/sd oranı 1.77, RMSEA değeri 0.055, AGFI değeri 0.86, GFI değeri 0.89, NFI değeri 

0.94, NNFI, CFI ve IFI değerleri ise 0.97 bulunmuştur. Bulgulardan elde edilen sonuçlar, çalışma 

kapsamında kurulan modelin veriyle mükemmele yakın bir uyumda olduğunu göstermiştir. Bu 

sonuç, Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğinin yapısal geçerliğe sahip 

olduğunu ortaya koymuştur. Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeği, müzik 

alanındaki pek çok araştırmada kullanılabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak 

araştırmacılara sunulmuştur.  

Anahtar Sözcükler: Enstrüman, Başarı hedefi yönelimi ölçeği, Doğrulayıcı faktör analizi. 

 

GİRİŞ 

Enstrüman öğrenimi, profesyonel müzik eğitimi öğrencisinin yaşam boyu devam eden 

yolculuğudur. Öğrenci bu yolculuğu karşılaştığı güçlükler karşısında yılmadan, enstrümanında 

edindiği bilgi ve beceriler üzerine daima yenilerini inşa ederek sürdürebilmelidir. Öğrencinin 

enstrümanında edindiği bilgi ve beceriler üzerine daima yenilerini inşa edebilmesi; enstrümanına 

düzenli, sürekli ve nitelikli bir şekilde çalışmasıyla mümkündür. İlgili araştırmalar müzisyenlerin 

enstrümanlarındaki yetkinlik düzeyi üzerinde, enstrümanlarına çalışma sürelerinin ve enstrüman 

çalışmalarının içeriğinin etkili olduğuna dair deliller sunmaktadır (Örneğin; Hallam 1998a, b; 

McPherson & McCormick, 1999; Williamon & Valentine, 2000). Enstrüman çalışma süresi ve 

enstrüman çalışmalarındaki nitelik, öğrencilerin sürece motive olma şekillerine göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Öğrencilerin enstrüman öğrenimlerindeki öğrenme görevlerine nasıl ve ne 

şekilde motive oldukları sorularının cevapları ise onların başarı hedefi yönelimlerinde gizlidir.  

Başarı hedefi yönelimi başlangıçta, öğrenme yönelimi ve performans yönelimi ayrımı 

bakımından kavramsallaştırılmıştır. Buna göre öğrenme yönelimi, görev temelli ve kişinin 

kendine dönük içsel yeterlik standartlarına odaklanırken; performans yönelimi kişilerarası 

yeterlik standartlarına odaklanır (Dweck, 1986; Nicholls, 1984). Sonraki aşamada bu ikili model, 

yaklaşım ve kaçınma ayrımını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu ayrıma göre yaklaşım 

hedefleri, pozitif olasılıkları elde etme çabasını vurgularken, kaçınma hedefleri ise negatif 

olasılıklardan kaçınma çabasını vurgular. İkili modelin ardından üçe bölünmüş bir başarı hedefi 

yönelimi modeli sunulmuştur. Bu model içerisinde performans yönelimi, ayrı yaklaşım ve 

kaçınma hedeflerine bölünür ve öğrenme yönelimi de, bir yaklaşım hedefi olarak ele alınır (Elliot 

& Church, 1997; Midgley ve ark., 1998). Son olarak öğrenme yöneliminin de yaklaşım ve 

kaçınma hedeflerine bölündüğü (2x2) bir model sunulmuştur (Elliot & McGregor, 2001). 
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2x2 başarı hedefi yöneliminin öğrenme yaklaşma yönelimi alt boyutu, bireyin beceri ve 

yeteneklerini geliştirmesini, öğrenme durumunu ilerletmesini ve bir öğrenme görevi üzerinde 

ustalaşmaya çalışmasını ifade eder. Öğrenme kaçınma yönelimi alt boyutu da bireyin sahip 

olduğu becerileri ve yetenekleri kaybetmekten kaçınması, içeriği yanlış anlaması veya bir 

öğrenme görevini ustalamaştan yarıda bırakması edimleriyle karakterize edilir (Elliot, 1999). 

Performans yaklaşma yönelimi alt boyutu ise yüksek seviyeli bir performansa ulaşma arzusunu 

ifade eder. Performans yaklaşma yönelimine sahip birey, olumlu bir şekilde 

değerlendirilmeyecekse çok fazla çaba harcamak istemez (Payne, Youngcourt & Beaubien, 

2007). Performans kaçınma yönelimi alt boyutu da bireyin sahip olduğu beceri hakkında 

gelebilecek olumsuz yargılamaları engelleme isteğiyle performansını sergilemekten kaçınması 

şeklinde nitelenir (VandeWalle, 1997).  

Başarı hedefi yöneliminin yukarıda bahsedilen boyutları, enstrüman öğreniminde olumlu ya da 

olumsuz sonuçlar doğurabilir. Bu bakımdan öğrencilerin enstrüman öğrenimlerindeki başarı 

hedefi yönelimlerinin bilinmesi, onların öğrenme süreçlerini daha etkin duruma getirecek 

tedbirlerin alınmasını sağlayabilir. Enstrüman öğrenimlerindeki başarı hedefi yönelimlerinin 

ölçülebilmesi ise geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıyla mümkündür. Bu çalışmanın amacı: 

«Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğinin» faktör yapısının doğrulayıcı 

faktör analiziyle incelenmesidir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma tarama modelinde yürütülen bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki 5 farklı üniversitenin eğitim 

fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümlerine bağlı müzik eğitimi ana bilim dallarında öğrenim 

görmekte olan 254 öğrenci oluşturmuştur. Bu üniversiteler: Aksaray (N=28, %11), Gazi (N=51, 

%20,1), İnönü (N=44, 17,3), Necmettin Erbakan (N=80, %31,5) ve Niğde Ömer Halisdemir 

Üniversitesi’dir (N=51, %20,1). Öğrencilerin %67,3’ü (N=171) kız ve %32,7’si (N=83) erkek 

öğrencidir. Öğrencilerin %36,6’sı (N=93) 1. Sınıf, %22,8’i (N=58) 2. Sınıf, %24,8’i (N=63) 3. 

Sınıf ve %15,7’si (N=40) 4. Sınıf öğrencisidir. Öğrencilerin öğrenimlerini gördükleri 

enstrümanlar: Bağlama (%9,8), flüt (15,7), gitar (%10,6), kanun (%2), keman (%29,5), klarnet 

(0,8), kontrbas (%2,4), obua (%0,8), piyano (%2), saksafon (0,4), şan (%5,5), trombon (%0,4), 

tuba (0,8), ud (%6,7), viyola (%5,9) ve viyolonseldir (%6,7).  

Veri Toplama Aracı 

Çalışmanın bir kısım verileri kişisel bilgi formu ile toplanmıştır. Kişisel bilgi formu: Cinsiyet, 

sınıf ve öğrenimi görülen enstrümanı belirlemeye yönelik üç sorudan oluşmaktadır. Bir kısım 

veriler ise Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeği ile toplanmıştır. Bu ölçek 

2x2 başarı hedefi yönelimi yapısına dayalı olarak (Elliot & McGregor, 2001) ve başarı hedefi 

yönelimini ölçen ölçekler (Midgley ve ark., 1998; Elliot & McGregor, 2001) ile bu ölçekler 

içerisinden Türkçeye uyarlanmış olan başarı hedefi yönelimi ölçekleri (Akın & Çetin, 2007; 

Arslan & Akın, 2015) ve enstrüman öğrenimindeki başarı hedefi yönelimini ölçen ölçekler 
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(Miksza, 2009; Miksza, Tan & Dye, 2016) incelenerek Aydıner Uygun (2016) tarafından 

geliştirilmiştir. Ölçeğin tamamı 21 maddedir. Öğrenme yaklaşma yönelimi boyutunda 5 madde, 

öğrenme kaçınma yönelimi boyutunda 7 madde, performans yaklaşma yönelimi boyutunda 5 

madde ve performans kaçınma yönelimi boyutunda da 4 madde bulunmaktadır. Ölçek ilk olarak 

2015-2016 eğitim öğretim yılında Türkiye’deki 4 üniversitenin (Atatürk, Gazi Osman Paşa, 

Karadeniz Teknik, Niğde Ömer Halisdemir) müzik eğitimi  bilim dallarında öğrenim gören 306 

öğrenciye uygulanarak açıklayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin 

faktör yük değerleri 0.439 ile 0.809 arasında değişmektedir. Ölçeğin alt boyutlarına ilişkin 

güvenirlik katsayıları öğrenme yaklaşma yönelimi boyutunda 0.619, öğrenme kaçınma yönelimi 

boyutunda 0.826, performans yaklaşma yönelimi boyutunda 0.815 ve performans kaçınma 

yönelimi boyutunda da 0.689’dur. 

Verilerin Analizi 

Bu çalışma öncesinde açıklayıcı faktör analiziyle 4 boyuttan oluştuğu belirlenen ölçeğin faktör 

yapısı, bu çalışmada 254 müzik öğretmeni adayından oluşan farklı bir gruba uygulanarak 

doğrulayıcı faktör analizine tabi tutulmuştur. Analizler LISREL 8.7 programıyla uygulanmış ve 

doğrulayıcı faktör analizi sonuçları elde edilmiştir.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde, verilerin analizinden elde edilen bulgular, grafik ve tablo halinde sunulmuştur. 

Grafik 1’de Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğine ait model 

verilmektedir. 

 
Grafik 1. Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğine Ait Model 

 

Grafik 1’de de görüldüğü gibi; Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğinin 

maddeleriyle gizil değişkenler (latent variables) arasındaki standartlaştırılmış yükler 0.35 ve 
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üstündedir. Modelin ki-kare değeri 316.05 olarak hesaplanmıştır ve serbestlik derecesi (sd) 179 

bulunmuştur. Dolayısıyla 316.05/179=1.77 değeri iyi uyumun bir göstergesidir (Korkmaz, 

Etikan, Demir, Özdamar ve Sanisoğlu, 2013). Diğer uyum istatistikleri ise Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Uyum İstatistikleri 

Uyum istatistiği Değeri İyi uyum aralığı 
Kabul edilebilir 

aralık 
Sonuç 

2 316.05 0 ≤ 2
 

≤ 2sd 2sd < 2
 

≤ 3sd İyi uyum 

2/sd 1.77 0 ≤ 2/sd ≤ 2 2 < 2/sd ≤ 3 İyi uyum 

RMSEA 0.055 0 ≤ RMSEA ≤ 0.05 0.05 < RMSEA ≤ 0.10 İyi uyum 

NFI 0.94 0.95 ≤ NFI ≤ 1.00 0.90 ≤ NFI < 0.95 Kabul edilebilir 

NNFI 0.97 0.97 ≤ NNFI ≤ 1.00 0.95 ≤ NNFI < 0.97 İyi uyum 

CFI 0.97 0.97 ≤ CFI ≤ 1.00 0.95 ≤ CFI < 0.97 İyi uyum 

GFI 0.89 0.95 ≤ GFI ≤ 1.00 0.90 ≤ GFI < 0.95 Kabul edilebilir 

AGFI 0.86 0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 0.85 ≤ AGFI < 0.90 Kabul edilebilir 

IFI 0.97 0.90 ≤ AGFI ≤ 1.00 0.85 ≤ IFI < 0.90 İyi uyum 

Tablo 1’de; ölçek modelinin verilen uyum istatistiklerinin 6’sında iyi uyum, 3’ünde ise kabul 

edilebilir bir uyum gösterdiği görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analizinden elde edilen bulgulara 

göre, modelin iyi uyum gösterdiği söylenebilir.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğinin yapı geçerliği, 

doğrulayıcı faktör analiziyle incelenmiştir. Çalışma sonuçlarına göre; ölçeğin öğrenme yaklaşma 

yönelimi boyutunu 0.85’lik bir yükle “Enstrüman dersinde verilen etüdü/eseri teknik ve müzikal 

açıdan tam anlamıyla öğrenmeyi amaçlarım” maddesinin (bkz. Ek 1, Madde 21) etkilemekte 

olduğu bulunmuştur. Ölçeğin öğrenme kaçınma yönelimi boyutunu en fazla etkileyen maddenin 

de 0.81’lik bir yükle “Enstrümanımda çalıştığım etüdü/eseri mükemmel bir şekilde 

öğrenememekten kaçınırım” maddesi olduğu tespit edilmiştir (bkz. Ek 1, Madde 19). Ölçeğin 

performans yaklaşma yönelimi boyutunu 0.71’lik yüklerle “Enstrümanımda okumuzda aynı 

enstrümanı çalan diğer öğrencilere göre daha iyi olmayı amaçlarım” (bkz. Ek 1, Madde 11) ve 

“Enstrüman öğretmenime okuldaki öğrencilerin çoğundan daha iyi olduğumu göstermek isterim” 

(bkz. Ek 1, Madde 15) maddeleri olduğu belirlenmiştir. Ölçeğin performans kaçınma yönelimi 

boyutunu en fazla etkileyen maddenin ise 0.79’luk bir yükle “Enstrümanıma çalışma nedenim 

enstrüman öğretmenimin benim diğer öğrencilerden çalma konusunda yetersiz ya da yeteneksiz 

olduğumu düşünmemesi içindir” (bkz. Ek 1, Madde 20) maddesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; Minimum Uyum Fonksiyonu Ki-kare (2) 316.05, Ki-

kare/serbestlik derecesi (2/sd) 1.77, Tahminin Kök Hata Kareler Ortalaması (RMSEA) 0.055, 

Ölçeklendirilmemiş Uyum İndeksi (NNFI) 0.97, Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) 0.97 ve 

Artımlı Uyum İndeksi (IFI) 0.97 değerinde bulunmuştur. Çalışmada ölçek modelinin bu 

istatistiklere göre iyi uyum gösterdiği belirlenmiştir. Ölçeğin Ölçeklendirilmiş Uyum İndeksi 
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(NFI) 0.94, Uyum İyiliği İndeksi (GFI) 0.89 ve Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (AGFI) 0.86 

değerlerinin ise kabul edilebilir düzeylerde olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, Enstrüman 

Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeğinin yapısal geçerliğe sahip olduğunu ortaya 

koymuştur.  

Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeği kendini değerlendirme türünde bir 

ölçek olarak nitelendirilebilir. Ölçek, bireylerin enstrüman öğrenimindeki başarı hedefi yönelimi 

düzeylerini belirlemeye yönelik geliştirilen ve bireyin kendisi hakkında bilgi vermesi esasına 

dayalı bir ölçme aracıdır. Ölçekten alınan toplam puan madde sayısına (21) bölünerek, bireyin 

enstrüman öğrenimindeki başarı hedefi yönelimi boyutlarındaki düzeyi hakkında bilgi 

edinilebilir.  

Bu ölçeğin araştırmacılar için güçlü bir araç olacağı düşünülmektedir. Ayrıca enstrüman 

öğretiminde öğretmenlerin öğrencilerinin başarı hedefi yönelimi düzeylerini ölçtükleri bir 

gözlem aracı olarak da kullanılabilir. Öğretmenler bu ölçek aracılığıyla kaçınma yönelimine 

sahip olduğunu belirledikleri öğrencilerini, kaçınma hedeflerinden yaklaşma hedeflerine 

yönlendirebilecek önlemleri alabilir. Bu ölçek aynı zamanda araştırmacılar için deneysel 

çalışmalarında kullanabilecekleri bir ölçme aracı olarak düşünülebilir. Bunun için ölçeğin farklı 

örneklem gruplarına uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yinelenmesi önemlidir.  

Araştırmacılar bu ölçek yapısıyla ilişkili olabilecek (Örneğin; enstrüman öğrenmedeki 

yaklaşımlar, enstrüman çalışırken ve öğrenirken kullanılan stratejiler gibi) yapıları ölçen geçerlik 

güvenirliği kanıtlanmış ölçeklerle (Örneğin; Aydıner Uygun, 2018a, b; Aydıner Uygun & 

Kılınçer, 2017, 2018), bu ölçek arasındaki ilişkileri inceleyebilirler. Bu ölçek kullanılarak 

yapılacak farklı çalışmalar aracılığıyla ölçeğin ölçüm gücü sınanabilir. 
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Ek-1: Enstrüman Öğrenimindeki Başarı Hedefi Yönelimleri Ölçeği 

(Kodlama 1: Hiç, 4: Nadiren; 3: Ara sıra, 2: Sık sık, 1: Her zaman) 

No Maddeler 1 2 3 4 5 

1 Enstrüman dersim süresince mümkün olduğu kadar çok şey öğrenmeyi amaçlarım.      

2 Enstrüman derslerinde öğretilen konuları yanlış anlamaktan kaçınırım.      

3 
Enstrümanımı diğer öğrencilerden daha iyi çalarsam kendimi okulda başarılı 

hissederim. 

     

4 
Enstrümanıma çalışma nedenim diğerlerinin beni yetersiz olarak görmelerini 

istemememdir. 

     

5 
Enstrümanımda çalıştığım etüdün/eserin bestecisinin o etütle/eserle anlatmak istediği 

müziksel iletiyi kavrayıncaya kadar çalışmayı amaçlarım. 

     

6 Enstrümanımda hedeflediğim performansa ulaşamamaktan kaçınırım.      

7 
Benim için okuldaki diğer öğrencilerin iyi bir müzisyen olduğumu düşünmeleri 

önemlidir. 

     

8 
Enstrümanımda diğer öğrencilerden daha yetersiz görüneceğim (konser vb.) 

etkinliklerde görev almaktan kaçınırım. 

     

9 
Enstrümanıma zihnimde belirlediğim çalma performansını elde edinceye kadar 

çalışmayı hedeflerim. 

     

10 
Enstrümanımda çalıştığım etütteki/eserdeki teknik/müzikal unsurları tam anlamıyla 

öğrenememekten kaçınırım. 

     

11 
Enstrümanımda okumuzda aynı enstrümanı çalan diğer öğrencilere göre daha iyi 

olmayı amaçlarım. 

     

12 Enstrümanıma çalışmamın önemli bir nedeni kendimi rezil etmek istemememdir.      
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13 Enstrümanıma çalışma nedenim çalıştığım müziğin ilgimi çekmesidir.      

14 
Enstrümanımda seslendireceğim etüdü/eseri çalışmam sonucunda öğrenilmesi 

gerekenleri yeterince öğrenememekten kaçınırım. 

     

15 
Enstrüman öğretmenime okuldaki öğrencilerin çoğundan daha iyi olduğumu göstermek 

isterim. 

     

16 
Enstrümanımda çalıştığım etüde/esere teknik/müzikal bütün yönleriyle hâkim 

olamamaktan kaçınırım. 

     

17 Enstrüman dersimde öğrenebileceğimden daha az şey öğrenmekten kaçınırım.      

18 Enstrümanımda diğer öğrencilerden daha iyi olmak benim için önemlidir.      

19 
Enstrümanımda çalıştığım etüdü/eseri mükemmel bir şekilde öğrenememekten 

kaçınırım. 

     

20 
Enstrümanıma çalışma nedenim enstrüman öğretmenimin benim diğer öğrencilerden 

çalma konusunda yetersiz ya da yeteneksiz olduğumu düşünmemesi içindir. 

     

21 
Enstrüman dersinde verilen etüdü/eseri teknik ve müzikal açıdan tam anlamıyla 

öğrenmeyi amaçlarım. 

     

 

*Öğrenme Yaklaşma: 1, 5, 9, 13, 21; **Öğrenme Kaçınma: 2, 6, 10, 14, 16, 17, 19;  

***Performans Yaklaşma: 3, 7, 11, 15, 18; ****Performans Kaçınma: 4, 8, 12, 20. 
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INTELLIGENT TECHNOLOGIES 

 
 

Valbon ADEMI37, Lindita ADEMI38 
 

 

ABSTRACT 
The latest modern research in the field of computer science and information technology are 

unthinkable without the use of artificial intelligence, where as a basic pillar appears developing 

intelligent systems. Intelligent user interfaces (UI) are exactly in this group. More recently, much 

effort goes into creating applications for various purposes or facilitating the use of the achievements 

in information technology, and further trends for simplified relations or interactions between user 

and machine. To achieve these capabilities, invest in the creation of intelligent user interfaces, which 

simplifies the work and the optimal use of the computer, and many other devices from different 

domains of life. A particular benefit of intelligent user interfaces certainly have people with limited 

skills (blind and impaired). The development of this field allows the use of all amenities they use 

normally developed people. The answer lies in the use of intelligent interfaces - except conventional 

peripheral units and input into a system, and implemented modern methods of interaction such as 

speech, vision, etc. 

Keywords: interaction, intelligent user interface, visually impaired, education. 

 

INTRODUCTION 

Intelligent User Interface (IKI), or sometimes an interface agent is a user interface (KI), which 

includes some aspects of artificial intelligence. The field of intelligent user interfaces covers 

various topics and deals with the application of artificial intelligence and knowledge-based 

techniques to the issues of human-computer interaction [11] [14] [16] [20] [21] [28] [32] 34] [35] 

[37] [38]. 

Research on new methods of communication focuses on systems of natural language, gestures, 

images and multimodal interfaces [30] [31]. 

One of the major benefits of the rapid development of intelligent user interfaces are applications 

known as screen readers, which greatly facilitate the lives of blind and visually impaired people 

[2]. 

According to data from the World Health Organization (WHO), 285 million people in the world 

are visually impaired. Of them, 39 million people are completely blind and 246 million are 

impaired. Approximately 90% of all blind or visually impaired people in the world live in 

developing countries [42]. The number of blind people and persons with visual impairment above 

90% in Macedonia is about 2000. 
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Taking into account that computers and computers, including the Internet, are being accessed 

everywhere in human life and work, it is more than obvious that they need to be available to 

disabled people including blind people and visually impaired people. That is why the interest in 

this dissertation is to help this group of people with the localization and development of models 

and opportunities for simpler use of the capabilities of computers and the web. 

Assistive technologies include all technologies that help disabled people in the interests of their 

normal living and functioning, enabling them to participate in society as much as other normal 

participants. For blind and visually impaired users, such auxiliary technologies include Braille, 

Braille display, screen readers and other auxiliary tools. 

Screen readers are text-to-speech systems that transform text into speech and read the 

information presented on the computer screen. By means of a combination of keys (keyboard 

shortcuts) the user can move through the user interface and read all the texts available on the 

screen. The user can use the keypad to enter text that is transformed into speech by the screen 

reader and is read aloud. The first screen reader IBM Screen Reader was invented in 1986 by Jim 

Thatcher. This screen reader was designed to read the text that was written in the DOS operating 

system command line. In 1988, following the emergence of a graphical interface, IBM Screen 

Reader / 2 is the first screen reader designed to be used with a graphical interface. It was 

controlled with numeric keys on the keyboard [1] 

The screen reader works on the basis of creating an external screen buffer containing all the 

information available on the monitor (screen) [18]. This information from the buffer is read to the 

users. Screen readers use system hooks to grab the user input through the keyboard, allowing the 

user to control the screen reader using a combination of keys (keyboard shortcuts). 

The four most popular screen readers used today are: JAWS to FreedomScientic (63.7%), NVDA 

to Non Visual Desctop Access project (43%), Window-Eyes to GW Micro (20.7%) and Apple 

Inc.'s VoiceOver (30.7%) (source: http://webaim.org/projects/screenreadersurvey4/#used, May / 

2012). 

Screen readers have been developed extensively to make web content accessible, appropriate 

with accessibility comments. Web hypertext is represented by a wealth of links, multimedia and 

HTML structure, which is a big part of what is often lacking and requires a commentary on the 

transmission of this information in an unbiased manner. For the visually impaired user, the screen 

reader at the moment provides the most direct control over how the web content is presented [32] 

[1] [17]. 

And people with dyslexia can hardly read and write information displayed on the screen. The 

speech synthesis software helps these two-way people transform the text into speech and speech 

in text. Text in speech software works just like the screen reader works. Written text is scanned 

using Optical Character Recognition (OCR) software and the information is then transformed 

into a voice output. Speech in text, in turn, the software works in reverse, the voice input through 

the microphone of the computer transforms it into text on the screen [21] [9] [15] [43]. 
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TrailBlazer is an interface integrated directly into a page and directs the screen readers to read 

each new step. TrailBlazer is like a user guide from one step to the next with a dynamically 

changing page and with screen readers not always upgraded with their external models on the 

pages being read. TrailBlazer is an accessible knowledge interface that helps blind and visually 

impaired users with complete web-based tasks to step-by-step with a task faster and more 

efficiently. By directing the user's attention to the right places on this page and by providing 

available keyboard shortcuts, TrailBlazer allows users to follow the existing instructions quickly 

and easily [2]. 

Formal evaluation of the system revealed that users were positive for the system, but that the lack 

of scripts could be an obstacle to using it. TrailBlazer has a system to dynamically suggest 

possible next steps based on a short description of the desired task as the previous behavior of the 

user, and the repository of existing scripts [2] [27]. 

 

SCREEN READERS 

Screen readers such as JAWS [10] and others are specially designed software programs that cost 

more than $ 1,000 and are therefore hardly accessible to this category of users (blind and visually 

impaired). 

To help these users came some new non-commercial high-quality projects that were easily 

available for use. One of them is the screen reader WebAnywhere available at the Internet 

address: 

http://webanywhere.cs.washington.edu/. 

WebAnywhere is a web-enabled web browser inside the web browser useful for the blind and for 

people who have poor vision or dyslexia. All these users could use WebAnywhere with free 

access from anywhere [3]. 

Other screen readers are expensive, costing nearly a thousand dollars for each installation due to 

their complexity, the relatively small market and high costs. The development of these programs 

is complex. Because of their cost, screen readers are not installed on most computers, so that 

blind and visually impaired users are unable to access the Internet from any computer. 

Even blind web users who have a screen reader, installed at home or at work, cannot access the 

Internet wherever other people can, from terminals in public libraries to local halls, from cafes to 

independent computers at the airport, etc. 

WebAnywhere is a web application that allows blind and visually impaired people web users to 

access the Internet on any computer that is available. WebAnywhere is simple to use open 

source, enabling researchers and developers to easily try and develop new ideas and approaches. 

The evaluation for WebAnywhere shows that blind participants can use it to perform common 

tasks, followed by automated performance [15] [4] [3]. 

WebAnywhere is designed to function on any PC with Internet access and with the ability to 

deliver sound. His design has been carefully considered as independent of a particular web 

browser or plug-in to facilitate its use of public systems in which users cannot install new 
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software. WebAnywhere can give sound by using several different sound performers, which are 

commonly available on web browsers. 

The synthesis of speech is the artificial generation of human speech from written texts. The 

speech synthesis is the central part of text-to-speech technology, which today has a huge range of 

applications that are of great significance for their application in auxiliary technologies and tools 

for blind and visually impaired and dyslexic users that include screen readers . 

For this purpose, the designed appropriate algorithms are considered, which then through the 

relevant programs allow to synthesize the text in speech. The process of converting text to speech 

is known as Text-to-Speech (TTS, Text-to-Speech) system. There are currently solutions that 

allow them to generate natural speech for various world languages [9] [7] [12] [24] [29] [36]. 

However, unfortunately, they are not universal solutions to be used in other languages because 

the volume of sound generated in other languages is incomprehensible and unnatural [12] [24]. 

This paper presents the basic principles that apply when designing the system to synthesize 

speech in Albanian language from written texts. 

For this purpose, for each language, decisions concerning its specificity should be sought, always 

for the purpose of creating a voice to respond to the nature of the language. The generation of 

systems currently used mainly relies on the use of the concatenation method, during which the 

acoustic segments of text files are connected, and which have been previously digitized and 

stored in the database [29] [36] [44] [12]. 

For the Albanian language, we consider the textual part of the database. The basic segments used 

are: most commonly used words, two letters and letters separately. However, a certain part of the 

database includes various shortcuts, that is, textual equivalents and their acoustic files, which 

should be used during the generation of appropriate speech. The goal is to synthesize different 

numeric values written in a decimal system. Values are added to the database, corresponding to 

their sound files, whereby speech is generated for different numbers. Albanian language 

algorithms explain Albanian language characteristics by writing letters, through words, through 

syllables and through diphones, and explaining the advantages and problems that occur for each 

of them [13] [14]. 

Based on the above, that existing applications do not offer the possibility of generating speech 

from texts written in Albanian, the only opportunity that remains for us is to explore suitable 

algorithms that take into account the characteristics and specificities and will provide all the 

prerequisites for proper application and a design dedicated specifically for this language. 

For this purpose, we initially analyzed the statistical texts written in Albanian. Universal, as in 

any other language, written texts can be considered as compilations of different units, such as 

sentences, words, syllables, and end letters. After the tests that were made, it became clear that 

the generation of speech through letters is very unnatural, as a result of discontinuity during the 

concatenation of acoustic files on special letters with word composing. This is largely 

conditioned by consonants, usually associated only with vowel ë ə. 

The above discontinuities can be significantly improved if instead of letters, words are used as 

basic units. However, the basic vocabulary of the Albanian language is present. By not being able 
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to provide acoustic files for all possible words, a compromise solution is reasonable. So, first, 

acoustic files of the most commonly used words are provided, covering a significant percentage 

of written texts, and in other words generating the sound should be done in special letters. In a 

similar way, as is the case with words, the case of generating speech from syllables is considered. 

The idea stems from the fact that the number of words is too large to be able to include all the 

basic units within the acoustic base, and the number of syllables may be smaller and could cover 

all written texts through them. 

The research into the possibility of interpreting texts through a smaller number of basic units 

introduced us to the significance of the diphones as a technical solution to the problem in this 

issue. 

The use of more frequent words and diphones can be suggested as an optimal solution within the 

context of generating speech from written texts. This can be justified by the fact that through 

more frequent words a significant percentage of texts will be included and continuous 

conversations will be generated. In other words, the quality of the diffusion generation will be 

lower, but the system will be stable because there will be no words that cannot be composed of 

diphones. Only for foreign words or for those who are not present in the Albanian dictionary will 

there be the option to generate speech through specific characters. 

The web has an incredible potential for blind computer users. Most of the web content is 

relatively open, it is represented in digital formats and can be converted automatically in voice or 

via Braille alphabet. Programs called screen readers can convert some content into an accessible 

form, but the purpose of the content is not created with "accessibility in mind". 

Even non-accessible content can be designed for unauthorized access and requires blind web 

users and visually impaired users to search for what they want in lengthy reviews of the content 

displayed by the screen readers [6]. Screen readers are expensive, cost nearly $ 1,000 and are not 

installed on most computers. These problems collectively limit, usability and availability of 

internet access for blind and visually impaired people. 

Existing approaches to address these problems do not include the blind as part of the solution. 

Developers can contribute to improving their access to content and administrators to their 

computer infrastructure, but relying solely on them, it will not be easy to overcome the problem 

in cases where they are unsuccessful. Automatic tools can improve access, but cannot answer all 

the problems, so they can even cause confusion. 

Although they had great incentives to improve access, largely blind web users were left out. 

This dissertation explores how intelligent interfaces can enable blind people to independently 

improve their web access. Solutions created by users of these tools can be shared so that blind 

users need to help them together to create awareness of the Internet. 

Disabled people should not be seen only as access clients, but as effective partners in achieving 

better access for everyone. With intelligent interfaces that support them, blind and normal users 

can jointly and effectively contribute to improving the accessibility, usability, and availability of 

a web-based approach [22] [26]. 
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Creating access content is multifaceted, like any design process. The content is not simply just 

available or not; but the approach exists as a spectrum of several different dimensions. The 

accessibility and usability of a web content is being intensively explored today and it can be said 

that these two features are strongly interconnected. Availability is also a very important feature 

that most often determines a successful web access.  

 An effective web-based approach is more than the ability for users with different capabilities to 

access the content. Content must also be usable, and the tools needed for the approaches to be 

widely available. Accessibility is the basis of usability and availability; Usability increases the 

potential for access and availability determines where the content can be accessed and who will 

be able to access it. 

Who Should Make Web Content Available? 

This is a technical issue, a legal issue, and even an ethical question. What does it mean to make 

the web available? How much will it cost? Do people with disabilities visit your site? With so 

many questions and with a few specific answers available, often nothing is done. 

The question that the web should make available is misunderstood. Only content directly related 

to manufacturers may affect its availability. Blind users and visually impaired users are primarily 

consumers. 

In order to enable blind Internet users to improve the accessibility of their web experiences, 

contributions should be made in the following areas - capture web interactions, understand the 

problems that users face, anticipate the future of web interactions, expanding predictions to help 

end users. One needs to understand which problems have an impact on the access of blind users, 

as well as developing tools that provide real support for the intelligence of blind Internet users to 

improve web access for everyone [1] [6]. 

Here, we explore several tools that involve users in the content improvement process to improve 

the availability of Internet access for visually impaired users, motivating the use of software-s 

called screen readers that provide a base for the level the accessibility of any website. 

Accessibility of web content can be implemented and improved over many phases. 

The idea of the content is originally conceived and the implemented web pages are also 

transmitted to Internet users. 

View available content from a web developer of visually impaired users by selecting components 

that are explored at each stage. They are designed to improve web accessibility. 

The most important for web accessibility standards for web developers in the United States are 

the World Wide Web Consortium (W3C), WCAG 2.0 and access technology from Section 508 of 

the United States Rehabilitation Act of 1973, which has expanded and strengthened 

Rehabilitation, Amendments and Additions Act of 1998. Many other countries have similar 

accessibility needs, many of which are based on WCAG on W3C [36]. In the US, only websites 

that receive funding from the federal government are forced to comply with Section 508 

guidelines, while private individuals are exempt. 

Web developers have numerous tools available that automatically identify web access problems. 

Some of the most popular include: UsableNet (a set of rules that apply when developing web 
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pages and user interfaces that provide easy use of web content by handicapped people - 

http://www.usablenet.com/), W3C Accessibility Validation Service, IBM alphaWorks aDesigner 

(a simulator that helps designers and web developers determine whether and how much their 

content and applications are accessible and useful to blind people and visually impaired) and 

others. These tools usually provide a report on how the web site adheres to web standards, reports 

specific problems that can be identified automatically, such as missing alternative texts, missing 

title and tags in columns and columns in HTML tables, and using outdated HTML tags instead of 

Cascading Style Sheets (CSS). 

Automated tools can provide web developer tips for identifying errors, but cannot provide 

subjective suggestions or critical thinking. 

For example, a web site that uses zero-length alternate text for all images will be passed by most 

validators with only warnings because the zero-length alternative text is suitable for purely 

decorative images. As stated earlier, web developers must be qualified to implement the 

standards. 

Another approach is semantic math (insertion of metadata) into web page elements using 

ontologies, making client tools easier to help improve interface content [15]. 

Automatic transcoding of content for their rendering is an approach that has been explored 

extensively. The tools used by these approaches intervenes on the content after it is searched on 

the server where it is located and before it is read by the web users, i.e. customers [15]. 

Many of the aforementioned techniques and systems help users of screen readers to 

independently transform the document to maximize customer satisfaction, including proxy-based 

systems that automatically enable websites to be more accessible before being submitted to blind 

and visually impaired users. 

Screen readers, such as JAWS or Window-Eyes, are commercial programs and cost more than $ 

1,000 in the United States. Linux Screen Reader, Orca screen reader from GNOME and NVDA 

screen reader for Windows are free alternatives. But regardless of whether it's a commercial 

software or a free software, these programs are rarely present on the computers of blind and 

visually impaired users. The reasons are the high cost of commercial programs and their 

unwittingness in the existence of free programs and that they can be successfully used. 

More extensible extensions to search engines such as Fire Voks, free software expansion of the 

Firefox browser that provides screen reader functionality, HearSay and aiBrowser are 

independent voice search engines with the ability of their own screen reader. 

Blind users and visually impaired users in many cases are not able to install screen reader 

software on public computers, such as libraries, Internet cafes, clubs, etc., because there is no 

screen reader on each of the those computers. Many of these users could also install new 

software on the laptop of a friend of yours, for example, which is also not easy for these 

handicapped users. 

The latest versions of Macintosh OS X include a screen reader called VoiceOver that reads the 

contents of the website and provides support for navigating through it. But most computers do 
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not work on OS X, and public terminal accessibility functions are not explicitly allowed by the 

administrator. 

Windows XP and Windows Vista include a limited screen-reader capability called Narrator, 

which is described as a "text-to-speech tool" and does not support the interaction required to 

search the web. 

Therefore, WebAnywhere whose capabilities are described in Appendix C is designed to 

replicate the web functionality of screen readers in a way that can be easily used by every 

computer, and requires a minimum user access permission on the client computer as well very 

fast start with operation without the need for a great download before the system starts to be 

used. 

In the last few years, the number of blind and visually impaired users has increased dramatically, 

using screen readers on mobile devices, such as smartphones, PDAs, mobile computers (tablets), 

etc. [44]. The most common mobile platforms are Apple iPhone, iPad or iPod touch, Nokia, 

Android, Windows Phone, Blackberry, and the most common mobile screen readers are Apple 

Inc.'s VoiceOver. (48.7%), Talks on Nuance Communication (17.9%), Mobile Speak to Code 

factory (8.5%), TalkBack for Android on Google (5.4%), etc. (source: 

http://webaim.org/projects/screenreadersurvey4 / # mobile, May / 2012). 

Some websites speak (read) their own content, but are limited either due to the volume of 

information that can be read or because of the lack of an accessible talk interface. Here we would 

mention Google Translate, Scribd.com, and others. Speech on these web pages is only available 

as one MP3 file and does not support interactive navigation. Web information can also be 

retrieved using a telephone. The free GOOG-411 service allows users to access business 

information from Google Maps using a voice interface over the phone. The commercial service 

email2phone provides voice mail access by phone. 

In the School for the Blind and Visually Impaired Dr. Xheladin Deda - Peja, the only institution 

that provides education for the blind and for children with a poor vision in Kosovo for 

comparison of the acceptability by the users of proprietary and free (free) screen reader, we 

conducted a survey in which 15 blind and visually impaired students aged 15-18 years were 

tested. The school is equipped with modern equipment and software for the blind and visually 

impaired, such as mechanical typewriters with Braille, Braille displays, Braille printers, computer 

cabinet with installed special software for blind people - screen readers ), text enhancers, etc. The 

respondents used the JAWS and Webanywhere readers for four problems: 

Google Search, 

Email checking on Gmail e-mail, 

viewing the website of their school in Albanian language www.shvqb.net and 

weather forecast at www.yahoo.com. 

The results with the reader on the JAWS screen and the use of the screen reader on the 

WebAnywhere screen from the aspect of the time needed for the realization of the tasks were 

very close. Because the JAWS screen reader is expensive to install, students also used the screen 

reader WebAnywhere, which is a non-commercial version and can be used outside the school 

http://www.yahoo.com/
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without the need for installation (as recommended). This was realized with the same students and 

during the visit of the European Dukagjini College also in Peja - Kosovo, where the possibilities 

of this software were tried, whereby only by entering the address of the link for WebAnywhere, 

they could freely use the grace the web. 

In the Republic of Macedonia according to surveys that have made intelligent user interfaces, 

there is little representation, more on educational institutions for people with disabilities, such as 

schools for blind and visually impaired people, and some related organizations. 

In recent years, with the initiative of the state, several concrete steps have been taken to invest in 

such projects as the "Library Center for the Blind and Visually Impaired" in the "St. Kliment 

Ohridski" National Library in Skopje (open 2011). 

The Library Center for the Blind and Visually Impaired Persons, the first of its kind in the 

Republic of Macedonia, will allow printing books with Braille and publishing sound books 

necessary for blind people and people with disabilities. The center extends to 200 square meters 

of modernly adapted and functional space in the National Library "St. Kliment Ohridski ". 

It is equipped with a Braille printing machine, a room for the preparation of press books, a fully 

equipped studio for recording sound books and a reading room for the realization of a program 

for a wider cultural animation, as well as an office for the employees. In this way, conditions for 

continuous and continuous issuing of fiction, scientific, professional and other literature have 

been created and used for educational, informative and professional purposes. Within the frames 

of the cultural-scientific activity, the authors without vision have the opportunity to promote their 

works through literary evenings, promotions, tribunes. 

One of the concrete projects that contribute in this direction is free web resources. 

The goal of the project is to develop and implement free web resources that will be available for 

students with impaired vision in primary and secondary education in the Republic of Macedonia. 

These resources will at the same time be a platform for free professional development of teachers 

for innovative learning in such schools. This project is a step over conservative learning and 

provides students with impaired vision to gain innovative implementation of e-learning based on 

the latest ICT technologies for this category of users. Within the project, there will be an existing 

free portal for learning, popular in the country, and will be upgraded with a module that will 

convert the content into audio material. Modern learning is based on educational content 

management systems, such as content distribution tools, but these tools are unusable for people 

with visual impairments without the appropriate technological aids that are usually very 

expensive (Braille lines i.e. displays or licensed text- in-speech modules). 

This project, through exchange of materials, seeks to include students with impaired vision in 

other student groups. This would be a continuation of the practice of government institutions to 

organize several e-inclusion activities. 

The research group at the University of Tetovo develops Text-to-Speech (TTS) module for 

Albanian and Macedonian with very satisfactory results. These results are accepted by the Union 

of the Blind of the Republic of Macedonia. Macedonia, as an official body. 
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So far there have been several attempts to develop TVG systems for Albanian and Macedonian, 

but the results were not satisfactory. Using the latest technologies, a system for synthesizing 

speech in a Macedonian language based on an Albanian Macedonian language corpus under the 

project name TTS-MK has been developed. 

In addition to achieving the main objectives of the Project, the portal has been updated based on 

the latest W3C standards for accessibility by visually handicapped people. It has a built-in voice 

menu accessible via the keyboard (Ctrl + F11) and via the standard keypad, and a parser for 

standard document types is built into which the attached files (DOC, PPT, PDF ...) become 

available. 

In addition, the project includes the so-called. responsive design, making it available for mobile 

devices, so the ability to sound the portal for mobile devices also reveals the added value of the 

project, which is the ability for users to learn while walking while riding a bicycle, etc. 

In this way, blind people will gain access to open content, instructions, books, instructional 

software-s, and the like. This would be a significant step for their inclusion and will enable them 

to realize their generation rights for modern education. 

The web has already become an incredible source of information for blind and visually impaired 

people thanks to the technologies that were mentioned earlier. Most web information can be 

automatically converted into an accessible form for these users. But despite this potential, the 

web remains difficult to use for many of those who might benefit. Web developers and designers 

can help by creating content that rely less on their visual representation. Information encoded as 

images, appearance or color is not available for blind and visually impaired users [1] [6]. 

Therefore, the future trends in the development of these intelligent interfaces should be focused 

on the implementation of solutions and in the part of reading the images, the appearance of 

websites, the colors in order for these handicapped people to be able to fully realize the potential 

of the Web and the Internet . 

Institute for rehabilitation of children and youth with impaired vision "Dimitar Vlahov", Skopje 

People with disabilities are perhaps the only segment of society with the most benefits of new 

technologies of the electronic age. However, the rate of use of these technologies with them is the 

lowest. As a result, the potential benefits from computers and the Internet to the disability 

community are far from being realized. 

The problem is largely accessibility. Many people with disabilities are poor, and few of them can 

afford a computer capable of navigating the Internet, specialized software that can be adapted to 

their needs, and moreover, it should be settled and imposed monthly fees for accessing the 

Internet. Many people with special needs, whether older or not, are uninformed about the 

potential benefits of this technology. It is understandable that the computer and Internet 

connection are important tools that can gain greater independence and social integration. 

The cost of computers, including computers that come with an expanded subscription to an 

Internet service provider, can help make this technology more accessible. 

Simplified user interfaces are most needed because they will encourage them to use people who 

are less technical in the technology, and can also help people with special needs to overcome 
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resistance to use and research on the Internet. But it is clear that in order to clarify the benefits 

that this technology can offer to people with disabilities, common education programs, training 

and support for the use of hardware and software will be needed. This will make significant 

progress in closing the vast gaps in the approach of the technology we are talking about. 

Second, in parallel with the development of the institutional protection and rehabilitation of 

persons with impaired hearing and speech, the network of the institutions of the persons with 

impaired vision, that is, the blind and the weak-sighted children and youth was developed. Thus, 

in 1954, the Executive Council of Macedonia established a primary school for blind children in 

Skopje, and in 1959 the Institute for Workers' and Professional Empowerment of Blind Persons 

was established in Dracevo, Skopje. In 1962, more suitable premises and personnel conditions 

for modern treatment of these people were created, which led to integration in those two 

institutions in Skopje in that year. From 1962 until today, the rehabilitation of blind and poor 

vision children and youth is performed at the only institution - Institute for rehabilitation of 

children and youth with impaired vision "Dimitar Vlahov" in Skopje, which provides pre-school 

education, primary education, directed education and lower music education. Although a 

significant number of blind people are employed in open positions, there are also several 

protective workshops in the country, which mainly employ blind people, such as protective 

workshops in Skopje, Bitola, Ohrid and others. 

In the Republic of Macedonia, there are 100 enterprises employing disabled persons, employing 

5000 people, half of whom are disabled. In parallel with the development of the network of 

institutions for protection and rehabilitation of persons with disabilities in the Republic, the 

society through its bodies and their expert services and other professional associations paid 

particular attention and achieved good results in terms of creating conditions for the construction 

of a modern system the protection and rehabilitation of these people by accepting the world 

experiences in rehabilitation, and un reductive them home, then in providing the necessary 

material resources to build and equip modern facilities for the preservation and rehabilitation, 

providing professional staff, textbooks, didactic materials and other technical means and 

audiovisual creation legislative legal basis for the protection and rehabilitation in the country. It 

would be unjust if at this moment it is not said that the achievement of all these results, besides 

engaging organizations, bodies, communities and personally of individual societies, made a great 

contribution and give, defectologists, whose number in Macedonia is 500, which for decades they 

were with these people and shared and shared their destiny. 

 

LANGUAGE SPECIFICS 

In the group of existing intelligent accessibility interfaces, with certain exceptions, those in 

English are dominant. Taking an initiative to effect this kind of interface inevitably leads to a 

preliminary analysis of the existing solutions, and taking positive experiences or ready-made 

concepts inevitably leads to certain modifications and adaptations aimed at the effective use of 

the appropriate language area. 
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A particular aspect is the dominant use of English in the use of ready-made applications, as well 

as the prevalence of English in existing web content. 

In such a situation, the issue of exclusive use of a particular language or the possibility of 

choosing a language - English or local - arises. 

In either case, both cases involve extensive preparatory work in creating a database in a format 

appropriate to the selected application type. Emphasis is placed on a database that will represent 

a vocabulary or glossary with a voice interpretation. Of course, the basic abstract interpretation of 

the local language is also needed. 

In many respects, the problems in creating an intelligent interface for blind people would be 

reduced to localization problems. Of course this also includes the special dictionary or glossary 

of information technology and the preparation for its own voice interpretation. 

In spite of the developed and widely used technology for the use of local language development 

code development pages, specific challenges are associated with the use of different code pages 

in the same application, at the user's choice, especially in web applications. 

 

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS 

Choosing an Intelligent Interface for blind people from non-English speaking areas comes down 

to a choice of two options - creating a new product or localizing an existing solution. 

In both cases, prior language preparation is required. This preparation covers the contents of the 

basic databases on a handwritten or glossary, including special information terminology as well 

as their vocalization. 

In the case of a choice of a cash solution, it is advisable to select an application developed in free 

software. The advantages are multiple, both in the possibility of involving the free software 

community, as well as in the participation of the very blind and visually impaired in the 

preparation, maintenance and updating of the application. It's not about neglecting the price, 

copyright, and the ability to act independently in subsequent software changes. 

The characteristics of the solution are choices that can be made according to the best world 

experiences, which are previously listed in the section for desirable characteristics. The basic 

principle is, of course, the maximum respect for the principle of intuition, as well as the 

possibility of easy adoption of the technique of use, preferably without the necessary help from 

third parties. 

Future research in the field of the development of intelligent user interfaces in the world aspire to 

new and highly developed technologies that extend the capabilities of all users, especially 

disabled people such as blind and visually impaired people, as categories for which they are and 

research in this paper. New technologies are striving to make a system for the use of handicapped 

people, expected sometime in early 2016 (according to the statements of the group of the most 

developed computer technology companies), is a walkable Internet, which is even more advanced 

technology compared with text- in-speech technology. 

As for the Republic of Macedonia, the aforementioned technologies in the future are expected to 

develop text-to-speech modules in specific software ready-made solutions, for applications that 
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are very necessary for the blind and visually impaired, as well as other categories handicapped 

people from our linguistic area, who are taken care of in some of the responsible institutions, and 

their homes so that they can facilitate access and usability on the computers, the Internet, etc. 

We hope that this paper with the research and reviews we make will contribute to future research 

and software solutions in the field of development, implementation and use of intelligent user 

interfaces in Macedonia. 
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DOĞU VE GÜNEYDOĞU GAZİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK VE 

SOSYAL KORUYUCU FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN 

İNCELENMESİ 
 

 

Şule HASANÇEBİ39, Mustafa ŞAHİN40  
 

 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, Doğu ve Güneydoğu’da terörle mücadele sonucu gazi olan güvenlik 

görevlilerinin psikolojik sağlamlık ve sosyal koruyucu faktörlere ilişkin görüşlerinin incelenmesidir. 

Araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan "olgubilim (fenomenoloji)" yöntemiyle yapılmıştır. 

Gerçekliği bireysel boyutta ele alan ve bireysel deneyimlerin oluşturduğu bakış açısını kendine 

hareket noktası yapan fenomenolojik desen, gazilerin psikolojik sağlamlıklarına etki eden durumları 

daha iyi tanınmasına, anlaşılmasına ve ortaya konulmasına yardımcı olması sebebiyle tercih 

edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu son yirmi yıl içinde terör olayları sonucu gazi olmuş Trabzon, 

Giresun, Ordu, Samsun ve Rize illerinde yaşayan 10 gaziden oluşmaktadır. Çalışma grubunun 

belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan "ölçüt örnekleme" yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın verileri “demografik bilgi formu” ve "yarı yapılandırılmış görüşme 

formu” ile elde edilmiş, görüşmeler kayıt cihazı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Kaydedilen veriler 

araştırmacı tarafından yazıya geçirilmiştir. Elde edilen veriler “içerik analiz yöntemi” ile analiz 

edilmiştir. İçerik analizi yoluyla veriler tanımlanmış, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekler 

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Toplanan verilerin analizinde temelde yapılan işlem, birbirine 

benzeyen verileri belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirmek ve bunları 

okuyucunun anlayabileceği bir biçimde düzenleyerek yorumlamaktır. Analiz sonuçları gerektiği 

yerde tablo şeklinde sunulmuş ve buna destek olması amacıyla katılımcıların görüşme kayıtlarından 

elde edilen özgün alıntılara yer verilmiştir. Doğu ve Güneydoğu gazilerinin görüşlerinden elde edilen 

verilerin analizi sonucunda; gazilerin Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaparken yaşamış 

oldukları örseleyici olaydan sonraki süreçte toparlanma, hayata uyum sağlama ve travmatik 

deneyimin olumsuz etkilerini hafifletmeye yardımcı olan bir takım çevresel, sosyal koruyucu 

faktörlerin olduğu tespit edilmiştir. Araştırmaya katılan gaziler, yaşadıkları travmatik olaydan 

sonraki süreçte “evlilik, eş desteği, işe girme, sosyal çevreye sahip olma, çevrenin olumlu tepkisi, 

makamların desteği, rehabilitasyon merkezi desteği, maddi destek, sosyal faaliyetler ve spor” un 

sağlıklı ve başarılı uyum göstermelerine yardımcı olan kaynaklar olduğunu ifade etmişlerdir. 

Araştırmada elde edilen bulgular sonucunda, evliliğin ve evlilikle birlikte gelen aile desteğinin; 

devletin tanımış olduğu haklardan olan iş sahibi olma hakkının ve maddi desteğin; aileden, yakın 

akrabadan, arkadaştan, resmi kurumlardan ve toplumdan alınan olumlu tepkilerin; rehabilitasyon 

desteğinin, sosyal aktivite ve sporun gazilerin toparlanmalarına, uyum sağlamalarına, psikolojik 

olarak kendilerini daha iyi hissetmelerine katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Doğu ve Güneydoğu Gazileri, Psikolojik Sağlamlık, Sosyal Koruyucu Faktörler, 

Nitel Araştırma 
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GİRİŞ 

Bireyler yaşamlarının belli dönemlerinde birtakım stres yaratan faktörlerle karşılaşmaktadırlar. 

Stres yaratan yaşantılara bireylerin verdikleri tepkiler birbirinden farklılık göstermektedir. Stres 

yaratan yaşam olaylarıyla karşılaştıklarında bireylerin bir kısmı bunlarla etkili bir biçimde başa 

çıkarak içsel ve çevresel uyumlarını sürdürürler. Bazıları için ise olumsuz yaşantıların etkilerini 

atlatmak kolay olmayabilir. Bireyler arasındaki bu farklılıkları açıklayan terimlerden biri de 

psikolojik sağlamlık kavramıdır (Masten, 2001). 

Psikolojik sağlamlık, kişinin stresli deneyimlere nasıl tepki verdiğini belirlemek için birbirleriyle 

etkileşime giren birçok biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel faktörleri içermektedir 

(Southwick ve diğerleri, 2014). Stres ve travmaya verilen cevaplar, diğer insanlar, mevcut 

kaynaklar, belirli kültürler, mensup olunan dinler, kuruluşlar, topluluklar ve toplumlar ile olan 

etkileşimler bağlamında gerçekleşir (Sherrieb, Norris ve Galea, 2010; Walsh, 2007). Bu 

bağlamların her biri kendi başına az çok esneklik gösterebilir ve dolayısıyla bireyi destekleme 

kabiliyetine sahiptir. Uyum, aile, okul, mahalle, toplum ve kültür de dahil olmak üzere birden 

fazla etkileşim sistemi bağlamında yer aldığından, bir bireyin sağlamlığı başkalarına ve diğer etki 

sistemlere çok bağlıdır (Masten ve Obradovic, 2008). 

Psikolojik sağlamlık kavramından bahsedebilmek için bireyin normal gelişimini bozma 

potansiyeline sahip olduğuna karar verilen mevcut veya geçmiş tehlikeler, herhangi bir risk 

faktörü olmalıdır (Masten, 2001). Bu sebeple bireysel işleyiş ve gelişime yönelik birçok farklı 

tehdit ve tehlike, psikolojik sağlamlık çalışmalarında soruşturma hedefi olmuştur (Masten, 2013). 

Terör, bireylerin psikolojik durumlarını etkileyen önemli bir risk faktörü olarak 

değerlendirilmektedir. Terör eylemlerinden en çok etkilenen grup güvenlik görevlileri olması 

sebebiyle bu araştırma, Doğu ve Güneydoğu’da terörle mücadele sonucu gazi olan güvenlik 

görevlilerinin psikolojik sağlamlık ve sosyal koruyucu faktörlere ilişkin görüşlerinin incelenmesi 

amacıyla yapılmıştır.  

Gaziler görev sırasında yaşamış oldukları terör çatışmaları anında ve sonrasında başta stres 

olmak üzere psikolojik etkilenmeler yaşamaktadırlar. Bu olumsuz psikolojik durumdan kurtulma, 

hayatına sağlıklı bir şekilde devam etme ve toparlanma süreçlerine etki eden kişisel, duygusal, 

sosyal ve çevresel faktörler vardır. Bu faktörler gazilerin hayata uyumlarını ve toparlanmalarını 

etkileyerek psikolojik sağlamlıklarına katkı sağlamaktadır. Araştırmada özellikle psikolojik 

sağlamlığı güçlü bir şekilde etkilediği düşünülen sosyal koruyucu faktörler gazilerle yapılan 

görüşmeler sonucunda belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Türkiye'de teröre maruz 

kalmış gazilerin psikolojik sağlamlıklarını etkileyen sosyal koruyucu faktörlerin belirlenmesi, 

ilgili kuruluşlara bilgi sağlayarak gazilere yönelik yapılması planlanan çalışmalara katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 
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YÖNTEM 

Bu araştırma nitel araştırma desenlerinden biri olan "olgubilim (fenomenoloji)" yöntemiyle 

yapılmıştır. Gerçekliği bireysel boyutta ele alan ve bireysel deneyimlerin oluşturduğu bakış 

açısını kendine hareket noktası yapan fenomenolojik desen, gazilerin psikolojik sağlamlıklarına 

etki eden durumları daha iyi tanınmasına, anlaşılmasına ve ortaya konulmasına yardımcı olması 

sebebiyle tercih edilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Olgubilim deseni, insanın deneyimleriyle 

oluşturduğu anlamlara odaklanır, deneyimlerin davranışları biçimlendirdiğini, davranışların 

amaçlar, inançlar, korkular, istekler veya algılara göre şekillendiğini, aynı fenomeni 

deneyimleyen bireylerin deneyimlerinin ve oluşturdukları anlamların farklı olduğunu, insanların 

geçmiş tecribelerinin de önemli olduğunu savunur (Saban ve Ersoy, 2016). 

Araştırma Grubu 

Araştırmanın örneklem grubu, son otuz yılda terörle mücadele sürecinde gazi olmuş Rize, 

Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri ve Türkiye 

Muharip Gaziler Derneği’ne kayıtlı olan 10 gaziden oluşmaktadır.  Araştırma grubunun seçimi 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan “ölçüt örnekleme” yöntemi ile yapılmıştır. 

Örnekleme alınan gazilere, araştırmanın amacı açıklanmış, veri toplama araçları tanıtılmış ve 

izinleri alınmıştır. Araştırmaya katılmayı kabul eden bireyler örnekleme dâhil edilmiştir. Bu 

araştırmanın örneklemini oluşturan araştırma grubundaki gazilerin demografik bilgi tablosu 

aşağıda sunulmuştur: 

Tablo 1. Araştırma Grubuna Ait Tanımlayıcı Bilgiler 

 Gazi Yaş Gazi 

Olduğu 

Yıl 

Gazi 

Olduğundaki 

Statüsü 

Nerede 

Gazi 

Olduğu 

Nasıl Gazi 

Olduğu 

Gazilik 

Derecesi 

Organ Kaybı 

G1 41 1996 Er Kuzey ırak Sınır ötesi 

çatışma 

4 Sağ dizaltı kaybı, 

protez 

G2 41 1996 Er Şırnak Pusuya düşme, 

çatışma 

5 Sağ kol 15cm kısalık, 

işlev azalması, platin 

G3 43 1994 Erbaş Batman-

Sason 

Yaralanma, 

çatışma 

6 İşlev azalması 

G4 33 2007 Er Şırnak Operasyon 

dönüşü, tuzak 

5 İşlev kaybı 

G5 44 1994 Er çavuş Şırnak 

Silopi 

Operasyon 

dönüşü, mayın 

4 Sol dizaltı protez 

G6 41 1995 Çavuş Hakkari 

çukurca 

Çatışma, 

yaralanma 

6 İşlev kaybı 

G7 35 2000 Piyade er Hakkari Çatışma 6 İşlev kaybı 

G8 35 2004 Uzman çavuş Siirt Çatışma 5 Organ zedelenmesi 

G9 37 1999 Jandarma sınır 

TİM’inde er 

Şırnak 

Şenoba 

Tuzaklama 2 İki ayak protez 

G10 45 1995 Özel harekâtta 

uzman çavuş 

Bingöl Operasyon 

dönüşü pusu 

1. 

bakıma 

muhtaç 

Yürüme engelli 
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Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın verileri “demografik bilgi formu” ve "yarı yapılandırılmış görüşme formu” ile elde 

edilmiştir. Veri toplama süreci nitel mülakatlarla yüz-yüze gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte veriler, 

katılımcıların görüş, fikir, duygu ve yaşantılarını ortaya çıkarma amacı güden açık uçlu sorularla 

toplanmıştır. Bu süreçte sorulacak sorular önceden hazırlanmış ve cevaplar ses kayıt cihazıyla 

kaydedilmiştir. Elde edilen veriler daha sonrasında yazıya geçirilmiştir. Mülakatlar sırasında 

katılımcılardan gelen cevaplar doğrultusunda gerekli görüldüğü yerlerde incelenen olgu hakkında 

daha derinlemesine bilgi edinmek amacıyla bazen mülakat formunda yer almayan alt sorular 

yöneltilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Araştırma verileri “içerik analiz yöntemi” kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizi yoluyla 

verileri tanımlamaya, verilerin içinde saklı olabilecek gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. 

Verilerin analizini yapmadan önce bir plan belirlenmiştir.  Bu plan ses kayıt cihazıyla toplanan 

ham veriler, bu verilen analiz için hazırlanması ve düzenlenmesi, verilerin tamamını okuma ve 

inceleme, verilerin kodlanması, temaların oluşturulması, temaların bağlantılarının kurularak nasıl 

sunulacağının belirlenmesi ve temaların anlamının yorumlanması şeklindedir (Patton, 2014). 

 

BULGULAR 

Araştırma grubundaki gazilere, askerde yaşamış oldukları örseleyici olaydan sonraki süreçte, 

sağlıklı ve başarılı uyum göstermelerine, kendi çabaları dışında, destek olan durumların neler 

olduğuna ilişkin sorular sorulmuştur.  Katılımcılar, askerde yaşamış oldukları örseleyici olaydan 

sonraki süreçte; toparlanma, hayata uyum sağlama ve travmatik deneyimin olumsuz etkilerini 

hafifletmeye yardımcı olan çeşitli koruyucu faktörlerin olduğunu dile getirmişlerdir. Araştırma 

grubundaki gazilerin görüşleri doğrultusunda Tablo 2 oluşturulmuştur. 

 

Tablo 2. Gazilerin Yaşamış Oldukları Örseleyici Olaydan Sonraki Sürece Uyum Sağlamaya İlişkin Görüşleri 

  Aile  Çevre  Resmi Kurumlar Aktivite  

SOSYAL  

KORUYUCU 

FAKTÖRLER 

Evlilik ve eş 

desteği 

(G2,G3,G6,G7,G9) 

İşe girme 

 (G1, G2,G5) 

Sosyal çevre  

(G1,G2,G5) 

Çevrenin olumlu tepkisi 

(G1,G2,G3,G7) 

Makamların desteği 

(G1,G7) 

Rehabilitasyon merkezi 

desteği 

(G5,G8,G10) 

Maddi destek 

(G5,G6) 

Sosyal faaliyetler 

(G2,G4,G8,G9) 

Spor 

(G5,G10) 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan gaziler, yaşadıkları travmatik olaydan sonraki 

süreçte “evlilik ve eş desteği”, “işe girme ve sosyal çevre”, “çevrenin olumlu tepkisi”, 

“makamların desteği”, “rehabilitasyon merkezi desteği”, “maddi destek”, “sosyal faaliyetler” ve 

“spor ”un sağlıklı ve başarılı uyum göstermelerine yardımcı olan kaynaklar olduğunu ifade 

etmişlerdir. Gazilerden alınan görüşler doğrultusunda, toparlanmalarına yardımcı olduğunu 
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düşündükleri faktörler; “Aile”, “Çevre”, “Resmi Kurumlar” ve “Aktivite” olmak üzere dört 

temada toplanmıştır.  

 

Aile  

Olumsuz yaşantıdan sonraki süreçte, evlendikten sonra daha çabuk toparlandığını, evliliğin ve eş 

desteğinin yaşanan olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaşmaya katkı sağladığını vurgulayan 

gazilerden bazılarının görüşleri şu şekildedir:  

G3: Evlilik seni bir nevi değiştiriyor, sorumluluk veriyor sana. Onları (yaşanılan yıpratıcı 

deneyimleri) düşünecek zamanın kalmıyor. Devlet dairesine girdim, aradan bir buçuk ay geçtikten 

sonra evlendim, bebeğim oldu, bebeğin sevgisi, baba olma derken kendimi rehabilite etmenin yolu 

evlilikmiş meğer dedim. Keşke daha önceden evlenseydim kendimi daha çabuk toparlardım… Evlilik 

sana bir amaç veriyor. Hele de çocuk olduğu zaman çok daha farklı yapışıyorsunuz hayata. 

G6: Evlendim, eşim ve çocuklarımın çok büyük faydası oldu toparlanmamda. Ben kendimi aileme 

adadım, ailemle çok vakit geçirdim ben de zaten aşırı çocuk sevgisi vardır. Bunlar yaşandı, bitti geçti 

gibilerinden kendimi telkin ettim. 

Araştırmadaki gaziler, olumsuz yaşantıdan sonraki süreçte evlilikle birlikte sosyal destek 

kaynaklarına, eş ve çocuk desteğinin de eklenmesiyle daha çabuk toparlandıklarını ifade 

etmişlerdir. Eş ve çocuk sevgisi, ait olma, duygusal paylaşımlar, dış dünyanın stresini alacak, 

geçmiş yaşantıların izlerini silecek sıcak, samimi bir aile ortamı, zorlukların üstesinden 

gelebilmede, hayatın yükünü paylaşabilmede kişiye yardımcı olan bir hayat arkadaşının varlığı 

gaziler için çok önemli dışsal bir koruyucu faktör olduğu belirlenmiştir. 

 

Çevre 

Gazi olduktan sonra, “iş sahibi olma ve işe girme” ile birlikte sosyal çevrenin oluşması 

kategorisine yönelik görüş belirten katılımcılar konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini şu şekilde 

ifade etmişlerdir: 

G1: Beni toplum işlerinde çalışmak, arkadaşlarıma yardımcı olmak mutlu etti. Gazi arkadaşlarımızın 

toparlanabilmesi için iş ve aile hayatına yönelmeleri gerekiyor. Ankara’da ne kadar destek verseler de 

gerçek hayata dönmek çok farklı oluyor, kolay olmuyor. Bundan dolayı bir an önce gerçek hayata 

dönmek daha çabuk toparlanmalarını sağlayacaktır. Travmayı atlatamamış kişiler sosyal hayatlarını 

daha çok aktifleştirsinler, normal bir insandan kendilerini geride tutmamaları gerekir. 

G5: Benim çok uzun sürmedi toparlanmam, hemen topluma karıştım, bu çok işe yaradı. Ben bir sene 

içinde işe başladım hemen. 1995’in Mayısında protezim takıldı, 1996’ın Mart ayında işe başlamıştım. 

Yeni iş hayatı yeni arkadaşlar, yeni çevre, yeni şehir hepsi toparlanmama yardımcı oldu.  

Terörle Mücadele Kanunu (1991) kapsamında bulunan malul gazilere sağlanan haklardan biri 

olan istihdam hakkı ile birlikte işe giren gazilerin, meslek edinme, ekonomik gelir elde etme, 

maddi olarak kendini daha yeterli görme gibi olumlu duygu ve düşüncelere sahip oldukları tespit 

edilmiştir. Bununla birlikte işe girme sonucu sosyal çevresi oluşan gazilerin, ait olma, iletişim, 

sorumluluk alma, başarıyı tatma, topluma faydasının olduğunu düşünme gibi bireyin sosyal 

ihtiyaçlarının karşılanması durumu gazilerin psikolojilerine iyi geldiği sonucuna ulaşılmıştır.   

“Çevrenin olumlu tepkisi” kategorisinde duygu ve düşüncelerini ifade eden gazilerden bazılarının 

görüşleri şu şekildedir: 
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G1: Toplumun göstermiş olduğu bir durum da var mesela gazi olduğumuzun bir üstünlüğü var, vatan 

için gazi olduğun için millet de sana saygı duyuyor, millet de sana gereken değeri gösterdiği zaman 

gurur duyuyorsun. Bazen bir yerde sıraya girersin, bilen biri önünü açar. Gücü veren halk oluyor.  

G2: Gazi olunca önceye göre çevrede biraz daha ilgi, alaka görüyorsun. Mesela gazi olmasaydım bu 

kurumda çalışmayacaktım. Etrafımdaki insanların bakış açısı olumlu olunca bu durum bana güç 

kazandırdı. 

Aileden, yakın akrabadan, arkadaştan, resmi kurumlardan ve toplumdan “sevgi ve saygı görme, 

minnet duyulma, hürmet edilme, vefa görme, değer verilme” gibi olumlu tepkilerin gazileri onure 

ettiği, mutlu ettiği, yaşamış olduğu zorlu sürece değdiğine dair duygu ve düşüncelerinin 

oluşmasını sağladığı, kendileriyle gurur duyduğu tespit edilmiştir.  

 

Resmi Kurumlar 

Gazi olduktan sonraki uyum sürecinde, makamların destek vermesinin olumlu duygulanımlarını 

arttırdığını ifade eden gazilerden G1 görüşlerini şu şekilde dile getirmiştir: 

G1: Daha çok manevi desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Yalnız olmadığını hissetmek istiyor insan. Bazı 

kaymakamlar var göreve başlar, gelir gider dört yıl, biz onu hiç görmeyiz, bazıları var ki gelir göreve 

başladığı gibi ben şehit ailesi ve gaziyi ziyaret edeceğim der. Bizim onlardan hiçbir beklentimiz yok, 

gelip halimizi hatırımızı sormaları yetiyor. Gelip devletin manevi olarak yanımızda olduğu izlenimini 

vermesi gerekiyor. O da güzel bir duygu çünkü.   

Gaziler, aile, yakın akraba ve arkadaş dışındaki sosyal kaynaklardan gelen desteklerin “yalnız 

değilsiniz, sizin yanınızdayız, size minnettarız” mesajı vermeleri sebebiyle morallerinin 

yükselmesine ve psikolojik olarak iyi hissetmelerine katkı sağladığını ifade etmişlerdir. 

Rehabilitasyon merkezi desteğinin toparlanma sürecine katkısının olduğunu ifade eden G8 

konuyla ilgili görüşlerini şu sözlerle belirtmiştir: 

G8: Ali Çetinkaya Rehabilitasyon Merkezi’nde bazı arkadaşları gördüğüm zaman dedim ki, helal 

olsun çok güçlü insanlar, iki bacak yok kol yok ama hayata tutunmuş. Rehabilitasyondaki arkadaşları 

görünce halime şükrettim, onların da desteği oldu bana psikolojik olarak. Karnımda 38 tane dikiş 

vardı, rahatsız ediyordu beni o izler soyunmak denize girmek istemiyordum. O psikolojiyi 

rehabilitasyon merkezine gidince atlattım şekli bozuk insanlar var baktım onlar soyunup denize giriyor 

sonra ben de girdim denize… Rehabilitasyon merkezinde herkes birbirini anlıyor birbirine destek 

veriyor bu çok önemli. 

Rehabilitasyon merkezinden alınan desteğin hayata uyum sağlamada, güçlüklerin üstesinden 

gelmede, stresle başa çıkabilmede gazilere çok büyük katkı sağladığı belirlenmiştir. Bağımsız 

yaşama becerilerini geliştirme, sportif etkinliklerle rehabilite etme, teknolojik imkanlarla fiziksel 

sağlıklarını iyileştirmeyi amaçlama, psikolojik destek sağlama, güven verici, samimi bir ilişki 

geliştirme gibi birçok vizyona sahip rehabilitasyon merkezi desteği gazilerin değişen yaşama 

uyumlarında onlara yardımcı olduğu sonucuna varılmıştır.  

Maddi desteği, toparlanma sürecinde güçlü kalabilmeye yardımcı bir kaynak olarak gören G6’nın 

konuyla ilgili duygu ve düşünceleri şu şekildedir: 

G6: Toparlanmaya en büyük etkiyi yapan maddi destektir. Zaten belli travmalar atlattık, manevi 

destek de çok önemli ama çoluk çocuğa kavuşuyorsunuz maddi olarak rahat olunca eşle çocuklarla 

irtibatınız daha iyi güçlü oluyor. Sizi düşünmeye sevk etmiyor. Zaten bu psikoloji bizde kalıyor ne 

kadar dersen de ben haber dinleyince bir şehit cenazesi görünce ister istemez depreşiyor bendeki 

duygular… Bir de onun yanında maddi sıkıntıyı düşünürsen toparlamak çok daha güç oluyor. 
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Devletimizden Allah razı olsun o desteği az veya çok bize verdi. Toparlanmamızda baya bir etkisi 

oluyor.  

Ham verilere bakıldığında, araştırmaya katılan gaziler, gazi olduktan sonra devlet tarafından 

sağlanan maddi imkânların; ekonomik sıkıntıları, imkânsızlıkları düşünüp daha çok sıkıntı 

yapmaya engel olduğunu, stresli yaşam deneyiminden sonraki süreçte psikolojik rahatlama 

sağladığını ifade etmişlerdir. Gaziler, sağlanan maddi desteğin, ekonomik kaygıları ortadan 

kaldırarak, hayatlarında strese sebep olabilecek ve psikolojik sağlıklarını olumsuz etkileyecek 

ekonomik mevzuların ortadan kalkmasına yardımcı olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Aktivite 

Araştırmaya katılan gaziler, yaralanma veya organ kaybı sonrası, sosyal faaliyetlerde bulunmayı 

toparlanmalarına yardımcı olan faktörlerden biri olarak göstermişlerdir. İlgili konuda fikirlerini 

ifade eden gazilerin görüşlerinden bazıları şöyledir: 

G4: Gezmeyi çok seven biri olduğum için etrafımdaki insanlar da bunu bildiğinden hastaneye 

gelirlerdi izin alırlardı akşamları gezmeye giderdik, piknik yapmaya giderdik bu tür sosyal 

faaliyetlerimiz olurdu. Bunların çok faydası oldu.   

G8: İki hafta sonra hava değişimine geldim ailemle piknik yaptık gezdik. Gezmek istedikleri yerleri 

sordum, oğlum şurada kaplıca varmış oraya gittik, şurada güzel bir yer varmış oraya gittik. Hava 

değişimi beni toparladı, ardından bir yıl daha göreve devam ettim.  

Yukarıda görüldüğü gibi gaziler, gezmek, piknik yapmak, seyahat etmek, yüzmek, futbol 

izlemek, tarımla uğraşmak vb. sosyal faaliyetlerin, sarsıcı olayı ve sonraki sıkıntıları 

düşünmekten alıkoyup kendilerini iyileştirdiğini ifade etmişlerdir. Gazilerin var olan streslerini 

farklı bir uğraş ile dışa vurdukları tespit edilmiş, bu tür faaliyetlerin de yaşanılan sıkıntıyı 

unutma, anlık bile olsa o kötü psikolojiden uzaklaşmaya katkı sağladığı söylenebilir.  

Araştırma gurubunda fiziksel engele sahip olan gazilerden bazıları, zorlu yaşantıdan sonraki 

süreçte, spor faaliyetleriyle ilgilenmenin stresli yaşantının yıkıcı etkisini üzerlerinden atmalarına 

yardımcı olduğunu ifade etmişlerdir. Sporun psikolojik olarak toparlanmaya destek olduğunu 

ifade eden gazilerin görüşleri şu şekildedir: 

G5: (2009 Yılı Engelli Okçuluk Alanı Dünya Şampiyonu) Sporla ilgilenmem toparlanmama çok 

katkı sağladı. Ben 9 sene futbol oynadım, ne yapabilirim bundan sonra diye çok düşündüm. 

2002 yılında Balıkesir Ayvalık’ta gazilerin rehabilitasyon merkezi var, gazilerin belli 

dönemlerde kura ile gittiği tatil yaptıkları, bütün masrafları Mehmetçik Vakfı tarafından 

karşılanan bir tesis burası. Okçuluk takımının antrenörü ile orada tanıştım, Samsunluydu. 

Antrenör vesile oldu okçuluğa başladım. 2005’de milli takıma girdim. 2009’da dünya 

şampiyonu oldum. 2010’da Avrupa dördüncüsü oldum. Hala devam ediyorum. 

G10: Ben sporla GATA’da tanıştım, basketbol ve tenis oynadım, tenis milli takımda Fransa, 

Polonya’ya gittim. Elime tenis aldığım yoktu. Spor beni motive etti. Psikolojik olarak asıl 

tedaviyi spor yaptı. Çünkü her hafta maçlara gidiyorsun, insanlar tanıyorsun, arkadaşlıklar 

ediniyorsun yeni yerler görüyorsun. … Yapmış olduğum spor beni gerçekten çok rahatlattı. 

Düşünün sapasağlamken düşüyorsun hiçbir işe yaramıyorsunuz, hiçbir işe.. İşte bu üç beş yıl 

geçiyor basketbolla tanışıyorsunuz, ondan sonra tenisle tanışıyorsunuz gerçekten çok güzel bir 

olay. Spor gerçekten toparlanmama baya yardımcı oldu.  
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Gazilerin katıldıkları ve başarı gösterdikleri sportif faaliyetlerin zamanı değerlendirme, 

kendilerine güvenme,  başarı duygusunu yaşama, sosyal ilişkiler geliştirme gibi konularda 

kendilerine destek sağlayarak fiziksel sağlığın yanında psikolojik sağlıklarına da iyi geldiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Gaziler, yaralanmadan sonraki süreçte, evlilik ile birlikte daha çabuk toparlandıklarını, evliliğin 

ve eş desteğinin yaşanan olumsuz duygu ve düşüncelerden uzaklaşmaya katkı sağladığını 

belirtmişlerdir. Evlendikten sonra eş, çocuk sevgisi, aileye bağlılık, ailenin sorumluluğu, ailenin 

hayata bağlayışı gibi etmenlerin sıkıntı sonrası toparlanma sürecinde ve hayata uyum sağlamada 

kendilerine yardımcı olduğunu dile getirmişlerdir. Aile bireyleri arasındaki iletişim, muhabbet, 

sevgi, paylaşım, hayatın yükünü birlikte omuzlamak vb. güzel yönlerini dile getiren gaziler 

sıkıntılarını unuttuklarını, kendilerini hayatın akışına bıraktıklarını, aile olmanın amaç ve 

sorumluluklarını yerine getirme çabasıyla yaşama uyum sağladıklarını vurgulamışlardır. 

Şaşmaz’ın (2016) çocuğu olan evli ve evli olmayan bireylerin psikolojik sağlamlıklarını 

incelediği araştırmada, çocuğu olan evli bireylerin psikolojik sağlamlıkları arttıkça mutluluk 

düzeylerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Eşler, birbirlerine duygusal destek sağlayarak, ilgi 

göstererek, takdir ederek, maddi yardım ve bilgi desteği sunarak destek olabilir ve bedensel ve 

psikolojik sağlıklarını koruyabilirler (Yıldırım, 2016). Birbirlerine destek olan eşler, 

evliliklerinden doyum aldıkları gibi (Çağ, 2011), stresli yaşam olaylarına karşı destekleyici 

tutumlar sayesinde daha kolay bir şekilde baş edebilme gücüne sahiptirler (Yıldırım, 2016). 

Evlilik ve eş desteği ile ilgili yapılan araştırma sonuçları bu araştırmanın bulgularını destekler 

niteliktedir. Sonuç olarak gazilerin teröre maruz kaldıktan sonraki süreçte uyum sağlama ve 

toparlanmalarına evlilik ve eş desteğinin büyük bir katkısının olduğu söylenebilir. 

Araştırmaya katılan gaziler, işe girme ve bunun sonucunda sosyal çevreye sahip olmayı 

toparlanma sürecinde dönüm noktası olarak ifade etmişlerdir. Devletin tanımış olduğu haklardan 

biri olan iş sahibi olma hakkının; daha düzenli bir hayat, sosyal çevreye ait olma, olumlu sosyal 

ilişkiler geliştirme ve topluma karışma gibi fırsatlar sunduğunu, maddi ve manevi kazançlar 

sağladığını vurgulayarak bu durumun toparlanmalarına ve sağlıklı uyum göstermelerine olan 

katkısını belirtmişlerdir. Arslan (2015) tarafından yapılan bir araştırmada, sosyal bağlılık ve 

aidiyet duygusunun psikolojik sağlamlığı arttırdığı, bireylerin, çocukluk, ergenlik ve yetişkinlikte 

sosyal bağlılık ve aidiyet duygularının desteklenmesinin, olumsuz yaşam deneyimlerine karşı 

bireyi koruduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sosyal bağlılığı yüksek olan kişiler, başkalarıyla kurmuş 

oldukları iletişimin durumunu ve değerini olumlu olarak değerlendirme eğilimindedirler ve bu 

bireyler sosyallik, samimiyet, uysallık, kendine güven gibi geliştirilebilir ve uyum sağlayıcı 

kişiler arası ilişkiler sergilemeyi tercih ederler (Lee,  Draper ve Lee,  2001). Bu bağlamda, işe 

girme sonucu sosyal çevre edinen, sosyal bağlılık ve aidiyet duyguları gelişen gazilerin sarsıcı 

deneyimlerinin olumsuz etkisini fırsata çevirebilme avantajı yakaladıkları ve bu sayede hayata 

uyumlarının kolaylaştığı düşünülmektedir. Gazilerin işe girmesiyle birlikte daha yoğun sosyal bir 

ağın içine girdikleri, çevrelerinde daha fazla kişinin olmasıyla birlikte sosyal ve duygusal 
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ihtiyaçlarını bu sayede karşılayabildikleri ve olumsuz yaşam deneyiminin yıkıcı etkisini 

üzerlerinden atmalarına yardımcı olduğu sonucuna varılabilir. 

Gazilerle yapılan mülakatların verileri incelendiğinde; aileden, çevreden, toplumdan gazi olma 

durumlarıyla ilgili aldıkları olumlu tepkilerin gazileri mutlu ettiği görülmektedir. Gaziler, yakın 

akraba tarafından ziyaret edilmek, arkadaşları tarafından gazi unvanıyla anılmak, toplumun 

minnet ve saygı duyması, değer vermesi, ilgi alaka göstermesi gibi olumlu tutumlarla 

karşılaştıklarında kendilerini daha iyi hissettiklerini belirtmiş ve bu çevresel desteğin güçlü 

kalabilmelerine yardımcı olduğunu vurgulamışlardır. Bazı sosyal destek kaynakları bireylerin 

içinde bulunduğu toplum ve kültür aracılığıyla değer kazanır ve bireyler tarafından daha çok 

önemsenir (Hobfoll, 2002).  Toplumun önemsediği birtakım değerlere sahip olan bireyler 

başkaları tarafından daha fazla olumlu geribildirim almaktadırlar. Gazi olmak, “onur, şeref, 

saygınlık” değerlerini taşıdığı için, toplum tarafından övülmeye takdir edilmeye layık unvan 

olması sebebiyle gazilerin ruhsal sağlıklarını olumlu olarak etkileyecek bir sosyal destek kaynağı 

olarak tanımlanabilir. Çevre tarafından gazi olmanın takdirini alan, değerini gören, saygısına nail 

olan gazilerin bu olumlu tepkiler yardımıyla psikolojik olarak kendilerini daha iyi hissettikleri, 

yaşama sevinçlerinin arttığı yorumu yapılabilir. 

Araştırma gurubundaki gaziler, askeriye, kaymakamlık, valilik gibi makamların bayramlarda, 

gazi günlerinde ziyarete gelme, telefon görüşmeleriyle hal hatır sorma vb. davranışlarda 

bulunduklarını dile getirmişlerdir. Aile,  yakın akraba ve arkadaş dışındaki sosyal kaynaklardan 

gelen desteğin gazilere yalnız olmadıkları, yanlarında oldukları mesajı verdiği için gazilerin 

morallerinin yükselmesine ve psikolojik olarak iyi hissetmelerine katkı sağladığı tespit edilmiştir. 

Sosyal destek üzerine yapılan araştırmalarda, sosyal desteğin olumsuz yaşam olaylarına maruz 

kalan bireylerde travmatik stres ve buna bağlı psikopatoloji oluşumunu engelleyen koruyucu bir 

faktör olduğu belirlenmiştir (Brewin vd., 2000; Charuvastra ve Cloitre, 2008; Koenen vd., 2003; 

Özbay vd., 2008; Pietrzak vd., 2009).  

Sosyal destek aynı zamanda, stresli olayları takiben daha az sıkıntı yaşamaya ve daha iyi olmaya 

katkı sağlar (Karademas, 2006). Bireyin mevcut ilişkileri ve destek ihtiyaçlarını zamanında aktif 

olarak kullanıp sürdürme becerisi özellikle psikopatolojiye karşı koruyucu etki yapmaktadır. 

Bununla birlikte sağlam bireyler sosyal ağlar kurmada ve ihtiyaç duyduğu zamanlarda sosyal 

desteği arayarak, aile, arkadaşlar, toplumsal kurum ve kuruluşlar arasındaki ilgiyi, anlayışı, 

desteği artırabilme becerisine sahiptirler (Pietrzak vd., 2010). Sosyal destek üzerine yapılan 

araştırma sonuçları bu araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir. Sonuç olarak gazilerin aile, 

akraba, yakın çevrenin yanı sıra farklı bir destek kaynağı olan makamlardan destek görmeleri 

mutlu olmalarına katkı sağlayarak psikolojik sağlıklarını ve uyumlarını arttırmaktadır denilebilir. 

Gaziler, örseleyici yaşam deneyiminden sonra almış oldukları rehabilitasyon merkezi desteğinin 

fiziksel ve psikolojik olarak daha iyi sonuçlara ulaşmalarına katkı sağladığını belirtmişlerdir. 

Türkiye’deki gazilere yönelik Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri araştırıldığında, 

Ankara’da, Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi’nin -ilk ismiyle 

TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi- vatan savunmasında sakatlanan ve uzvunu kaybeden 

gazilerin fiziksel, psikolojik ve sosyal rehabilitasyonlarının yapılabilmesi amacıyla hizmet 
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verdiği tespit edilmiştir. Gazileri sosyal hayata bağlamak, fiziki gelişimlerine katkı sağlamak ve 

meslek edinmelerine yardımcı olmak amacıyla çeşitli branşlardaki spor takımlarından oluşan 

Engelliler Spor Kulübü kurulmuş; ampute futbol, okçuluk, atıcılık sahaları ile tesis binasından 

oluşan 19 Eylül Spor Tesisleri, Gazi sporcuların hizmetine sunulmuştur (URL-1, 2018). Bu 

kurumların sahip olduğu imkânlar, gazilerin de ifade ettiği gibi hayata uyumlarına ve kendilerini 

toparlamalarına çok büyük katkı sağlamaktadır. 

Gazilere yönelik hizmet veren farklı bir kurum ise TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon 

Merkezi’dir. Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi, TSK tarafından, çeşitli 

sebeplerle gazi olan subay, astsubay, erbaş ve erler'in rehabilitasyonunu sağlamak amacıyla 

kurulan bir tesistir. TSK mensubu şehit aileleri, malul ve harp mamulü gazilerin aileleri tesisten 

yararlanma hakkına sahiptirler. TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi 

engellilere yönelik olarak dizayn edilmiş olmakla birlikte, tesiste, doktor, sosyal hizmet uzmanı 

ve psikolog bulunmaktadır (URL-2, 2016). Gazilere ücretsiz tatil imkanı sunan tesis, gazilerin 

kader ortağı olarak adlandırdığı gazi arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirmek imkanı sunmaktadır. 

Gaziler, TSK Ali Çetinkaya İlk Kurşun Rehabilitasyon Merkezi’ni kendilerine ait bir dünya 

olarak görmekte, tesisin sahip olduğu imkanlar ve sunduğu ortam gazileri mutlu etmekte, değerli 

olduklarını hissettirmekte ve yaşama uyumlarını arttırmaktadır denilebilir. 

Bu araştırma sonucunda ulaşılan bulgularından biri de, gazilerin maddi desteği, toparlanma 

sürecinde güçlü kalabilmeye yardımcı olan kaynaklardan biri olarak belirtmeleridir.  Araştırmaya 

katılan gaziler, gazi olduktan sonra devlet tarafından sağlanan maddi imkânların; maddi 

sıkıntıları, imkânsızlıkları düşünüp daha çok sıkıntı yapmaya engel olduğu için stresli yaşam 

deneyiminden sonraki süreçte psikolojik rahatlama sağladığını ifade etmişlerdir. Tuzgöl-Dost 

(2004), bireylerin öznel iyi oluş düzeyleri ile algılanan ekonomik durum arasında anlamlı ilişki 

olduğunu ve algılanan ekonomik durumu iyi ve orta olan bireylerin öznel iyi oluş düzeylerinin 

daha yüksek olduğunu saptamıştır. Bonanno ve diğerleri (2007), tarafından yapılan bir çalışmada 

ise, felaket sonrasında ortaya çıkan psikolojik sağlamlığın;  demografik faktörler, sosyal ve 

maddi kaynakların kullanılabilirliği veya kaynakların kaybı, geçmiş ve şimdiki yaşam stresleri 

gibi farklı sosyoekonomik faktörlere göre nasıl değişebileceğini araştırmayı amaçlamıştır. 

Araştırmada travmaya maruz kalma sonrası yaşanan gelir değişimi ve sosyal desteğin 

sağlamlığın güçlü belirleyicileri olarak görülmüştür. Gelir düzeyinin yüksek oluşu ve maddi 

kaynakların varlığı psikolojik sağlamlığı olumlu olarak etkileyen bir faktör olarak ortaya çıkmış, 

gelir kaybı yaşamanın dayanıklılığı düşürdüğü sonucunda varılmıştır. Yapılan araştırma 

sonuçları, bu çalışmanın bulgularını destekler niteliktedir. Özetle, gazilere sağlanan maddi 

desteğin, ekonomik kaygıları ortadan kaldırarak, gazilerin hayatlarında strese sebep olabilecek ve 

psikolojik sağlıklarını olumsuz etkileyecek ekonomik mevzuların ortadan kalkmasına yardımcı 

olduğu belirlenmiştir. 

Gaziler, yaralanma veya organ kaybı sonrası yapmış oldukları sosyal faaliyetleri 

toparlanmalarına yardımcı olan faktörlerden biri olarak göstermişlerdir. Gaziler, gezmek, piknik 

yapmak, seyahat etmek, yüzmek, futbol izlemek, tarımla uğraşmak vb. sosyal faaliyetlerin, 

travma anını ve sonraki sıkıntıları düşünmekten alıkoyup kendilerini iyileştirdiğini ifade 
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etmişlerdir. Gazilerin var olan streslerini farklı bir uğraş ile dışa vurma, yaşadığı sıkıntıyı farklı 

aktiviteler sayesinde unutma, anlık bile olsa o kötü psikolojiden uzaklaşmaya katkı sağladığı 

söylenebilir. Carless, Peacock, McKenna ve Cooke (2013) yapmış oldukları araştırmada, stresten 

uzak farklı bir ortam sunduğu için doğal ortamda vakit geçirmenin, tedavi edici etkisinin olduğu, 

doğanın iyileştirici güce sahip olduğunu belirlemişlerdir. Farklı bir çalışmada ise doğanın içinde 

yapılan, balık tutma, yürüyüş, piknik yapmak gibi zevkli aktivitiler ve eğlencelerin terapötik etki 

oluşturarak gazilere keyif ve huzur verdiği, rahatlattığı, enerjilerini ve mutluluklarını arttırdığı 

sonucuna ulaşılmıştır (Dustin, Bricker, Arave ve Wall, 2011; Mowatt ve Bennett, 2011). Bu 

bağlamda çeşitli sosyal faaliyetlere katılımın, sarsıcı deneyimler ve yaralanmadan sonra gazilerin 

yaşamlarında keşfedilecek yeni alanların oluşmasına fırsat sağladığı, gazilere farklı yollar, 

olanaklar ve psikolojik kaynaklar sunarak rahatlama sağladığı sonucuna ulaşılabilir. 

Araştırma gurubunda fiziksel engele sahip olan gaziler, zorlu yaşantıdan sonraki süreçte, spor 

faaliyetleriyle ilgilenmenin, zorlu yaşantının yıkıcı etkisinden kurtulmaya yardımcı olduğunu 

belirtmişlerdir. Gazilerin katıldıkları ve başarı gösterdikleri sportif faaliyetlerin zamanı 

değerlendirme, kendilerine güvenme,  başarı duygusunu yaşama, sosyal ilişkiler geliştirme gibi 

konularda kendilerine destek sağlayarak fiziksel sağlığın yanında psikolojik sağlıklarına da iyi 

geldiğini ifade etmişlerdir. Bireyin ilgilendiği ve yapmaktan keyif aldığı etkinliklerden biri olan 

spor ve fiziksel aktivite, stres yaratan durumlarla baş etmede ve sıkıntılı yaşantılara uyum 

göstermede koruyucu ve geliştirici bir faktör olarak görev almaktadır (Şahin, Yetim ve Çelik, 

2012). Yıldırım (2015), spora dayalı fiziksel aktivitelere katılımın, bireylerin yaşam kalitesi, 

akademik başarı ve sosyalleşme üzerine etkisini incelediği araştırmada, fiziksel aktivitenin 

kişilerin fiziksel ve psikolojik sağladıklarına olumlu etki ederek yaşam kalitesi, akademik başarı 

ve sosyalleşmelerinin artmasına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.  Fiziksel aktivite ve 

sporun, bireyin fiziksel, zihinsel, psikolojik, ruhsal ve sosyal gelişimini olumlu yönden etkilediği, 

bireyi stresten uzak tutarak motivasyonu ve kendine güveni yüksek, zararlı alışkanlıklardan uzak, 

sosyal yeterliğe sahip, sağlıklı birer birey olmasında önemli katkılar sağladığı söylenebilir. 

Yaralı ve engelli gaziler, farklı faaliyetler sayesinde savaş ve sakatlıklarıyla ilgili olarak yaşamış 

oldukları stres ve problemleri daha iyi yönetebilmektedirler (Brittain ve Green, 2012; Burke ve 

Utley, 2013). Gaziler yapmış oldukları sportif faaliyetleri aktif başa çıkma aracı olarak görüp, 

aktif olarak görev ve sorumluluk almayla kendi mutluluklarının ellerinde olduğu duygusunu 

tatmışlardır yorumu yapılabilir. Brittain ve Green (2012) tarafından yapılan farklı bir çalışmada 

ise, paralimpiklere katılımın, gazilerin fiziksel engellerini daha iyi yönetebilmelerine ve savaş ve 

sakatlığın olumsuz psikolojisiyle baş edebilmelerine yardımcı olduğu ortaya konulmuştur. 

Paralimpik oyunlara katılmanın, engele sahip olunsa bile engelli gazilere başarı duygusunu 

yaşatarak hayata karşı olumlu bir bakış açıcı geliştirmeye yardımcı olduğu belirlenmiştir (Brittain 

ve Green, 2012). Bu bağlamda, sportif faaliyetler, amaca yönelik çaba gösterme, elde etme, 

başarma, kendine güven, özyeterlik gibi duyguların gelişimini sağlayarak gazilerin fiziksel ve 

psikolojik olarak iyileşmesini kolaylaştırmaktadır denebilir. 

Sonuç olarak, spor ve fiziksel aktivitenin, sıkıntılı süreçteki bireylerin strese verdiği tepkiyi daha 

doğru ve sağlıklı yollarla ifade etmesine, bireyi rahatlatmasına yardımcı olduğu söylenebilir. 
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Bununla birlikte sporun sosyal ortamda kişiye kendini ifade edebilme ve başkalarıyla iletişime 

geçebilme fırsatı sunması sebebiyle sıkıntıya uyum sağlamada koruyucu faktör olarak etki ettiği 

sonucuna varılabilir. Gazilerin sakatlıklarının ötesini görebilmeleri ve neleri başarabileceklerinin 

farkına varabilmeleri, sporla birlikte engelli olma durumunu, normalleştirebildikleri söylenebilir. 

Ayrıca sporla birlikte başarı duygusunu tadan bireylere kendilerini olumlu değerlendirme 

deneyimi yaşattığı için var olan sıkıntıyı aşabilecek güçte hissetmelerine yardımcı olabileceği 

kanısına varmak mümkündür.  
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TEACHING AND DURATION OF ANATOMY IN MEDICAL SCHOOLS 

OF TURKEY 
 

 

Ceren UĞUZ GENÇER41  
 

ABSTRACT 
As medical education is being discussed all over the world; we, in Turkey, continue to focus on 

standardize and improve the quality of ME constantly. For this purpose, curriculum development 

studies are carried out for the aims and targets of pre-graduate medical education. One of the major 

branches of medical education is anatomy. In the majority of the medical faculties in our country, the 

standard anatomy training is based on lectures in the amphitheaters and practical lessons in 

anatomy laboratories. In this study, we aimed to obtain information about the place and duration of 

the anatomy courses in the education system of Turkish medical schools. Upon this purpose, 

integrated educational programs of 44 public universities were examined. Exclusion criteria can be 

counted as the inability to reach the program,  the lack of students,  the difference in the method of 

education (problem based learning, etc.). By these criteria 22 universities were excluded from the 

study. Anatomy course hours were evaluated in 2 groups according to theoretical and practical 

lesson, hours in classes. Anatomy course was given in all faculties in 1st and 2nd year. In the 3rd 

year,  2 faculties involved the course of Anatomy. Looking at the average of the course hours, it was 

found that the maximum number of hours was found in the second year (Theoretical course 119,02 ± 

28,26, practical course 73,90 ± 28,85). Total theoretical course hours for the total of 3 years were 

170.5 ± 28.02 and the average of practical hours was 108.47 ± 36.13. When we look at the values of 

our own university, it was seen that it was above average with 187 hours of theoretical and 130 

hours of practical course hours. Integrative and systematic integration of anatomy education in 

medical faculties is important for establishing a common basis for all medical faculty students. 

Clearly determining the course and topic distributions and course hours is one of the most important 

steps for the standardization of anatomy education in Medical Faculties. Therefore, the studies which 

will be guiding in terms of providing a qualified education in accordance with the quality standards 

in our country are needed to be done in order to strengthen this aspect of education. 

Keywords: Anatomy education, medical education, standardization.  

 

ÖZET 
Tıp eğitimi tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de kaliteyi artırmak için tartışılmakta ve 

standardize edebilmek amacıyla çalışmalar sürekli devam etmektedir. Bunun için son dönemlerde 

mezuniyet öncesi tıp eğitiminin amaç ve hedeflerine yönelik müfredat geliştirme çalışmaları 

yapılmaktadır. Tıp eğitimi içerisinde önemli yeri olan anabilim dallarından birisi de anatomidir. 

Ülkemizdeki Tıp Fakülteleri’nin büyük çoğunluğunda uygulanan standart Anatomi eğitimi amfi 

düzenindeki ders anlatımları ve uygulamalı dersler üzerine kuruludur. Bu çalışmada, Türkçe eğitim 

veren devlet üniversitelerinde anatomi dersinin, eğitim sistemindeki yeri ve süresi ile ilgili bilgilerin 

elde edilmesi amaçlandı. Bu doğrultuda eğitim programlarına internet üzerinden ulaşılabilen ve de 

entegre eğitim sistemini kullanan 44 devlet üniversitesinin ders programları incelendi.22 üniversite 

ise, programına ulaşılamaması, henüz öğrenci almamış olması ve eğitim metodu açısından farklılık 

göstermesi (Probleme dayalı öğrenme vs.) nedeniyle çalışmaya dahil edilmedi. Anatomi ders saatleri 

sınıflardaki teorik ve pratik uygulama saatlerine göre 2 grupta değerlendirildi.Anatomi eğitiminin 
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ilk 3 senede verildiği görüldü. Tüm fakültelerde 1. ve 2. yılda Anatomi dersi verilmekteydi. 3. yılda 

Anatomi dersini programına dahil eden 2 fakülte bulunmaktaydı. Ders saatlerinin ortalamalarına 

bakıldığında  en fazla ders saatinin 2. sınıfta olduğu görüldü (Teorik ders 119,02 ± 28,26, uygulamalı 

ders 73,90 ± 28,85). Toplam 3 yıl için toplam teorik ders saati ortalaması 170,5 ± 28,02, uygulamalı 

ders saati ortalaması 108,47 ± 36,13 olarak bulundu. Kendi üniversitemizin değerlerine bakıldığında 

ise toplamda 187 saat teorik ve 130 saat uygulamalı ders saati ile ortalamanın üzerinde olduğu 

görüldü.Tıp Fakültelerindeki Anatomi eğitiminin bütünleyici ve sistemli entegrasyonu tüm tıp 

fakültesi öğrencilerinde ortak bir temel oluşturmak için önem taşımaktadır. Ders ve konu 

dağılımlarının ve ders saatlerinin net olarak belirlenmesi Tıp Fakültelerinde Anatomi eğitiminin 

standardizasyonu için en önemli basamaklardan biridir. Bu nedenle, eğitimin bu yönünün 

güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalar ülkemizde kalite standartlarına da uygun, nitelikli bir 

eğitim verilmesi açısından yol gösterici olacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Anatomi Eğitimi, Tıp Eğitimi, Standardizasyon. 

 

INTRODUCTION 

Since the 1980s, the number of faculties that have adopted different educational methods has 

increased due to the rapid increase in the number of medical schools. In this process, physicians 

with basic knowledge and skills need to be trained regardless of which faculty they are studying. 

Therefore, it was needed to produce a Core Educational Program (CEP) which helps 

standardization in medical faculties in Turkey. The first CEP was accepted in 2002 and started to 

be used in 2003-2004. Currently, the CEP published in 2014 is being used among schools of 

medicine in Turkey (Bulut, 2003) (Mehmet Ali Gürpınar, 2014).  

There are symptoms, basic diseases and clinical approaches that a practitioner should know were 

included in this program, however there is no information about the basic medical science 

courses required to reach this level of information. Therefore, the departments within the basic 

medical sciences determine their programs according to their faculty requirements and 

infrastructure. 

Anatomy education, which has an important place in basic medical sciences, is an educational 

system based on theoretical and practical courses and is usually given in the first years of medical 

education (Acuner, 1999). As the faculties themselves determine their programs, the number of 

lectures may be due to the number of faculty members or the hours of practical lessons may be 

due to the number of models used in training and physical conditions. Upon these differences 

among faculties, it is inevitable that there will be differences of years, committees and course 

hours in which anatomy lessons take place. 

We aimed to reveal the differences of the anatomy education in different schools of medicine and 

the course hours. 

 

METHODS 

From 85 medical schools in Turkey, 66 public universities providing education by Turkish 

language were included in the study. Nineteen foundation universities and 22 universities were 

not included due to the inability to reach the program, the lack of students and the difference of 

training method (problem based learning, etc.). The curriculum programs of 44 state universities 

which were using integrated education system and can be reached via internet for the last two 
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years (2017-2018, 2018-2019) were examined. Anatomy course hours were evaluated by 

examining the education programs of medical faculties (MF) in the first 3 years. We noted the 

year and periods in which anatomy education was given, and the committees that anatomy 

lessons were started. The theoretical and practical hours of the anatomy courses were calculated 

separately for each of the first 3 years and their averages were taken. The total number of basic 

medical courses and the ratio of anatomy courses within the first 3 years was calculated. 

 

RESULTS 

When we look at the programs of 44 public universities, it was seen that the anatomy education 

was mostly given in the first 3 years. All faculties taught anatomy at the 1st and 2nd years. In the 

3rd year, 2 faculties included the course of anatomy. The number of commitees in the 1st year 

ranged from 4 to 7, and the number of commitees in the second year ranged from 5 to 8. Among 

the universities in which anatomy education was given in the first year, 8 were in the first 

commitee, 8 in the 2nd committee, 15 in the 3rd commitee, 10 in the 4th commitee and 3 in the 

5th commitee (Graph 1). 

In the first year, the averages of the theoretical, practical and total lessons of the anatomy were 

found as 49,93 ± 18,76, 33,56 ± 29,5, 83,5 ± 33,60 respectively (Table 1). The ratio of practical 

lessons to the theoretical courses was 0.67 in the anatomy education. It was seen that the anatomy 

lessons were mostly given in the 2nd year. According to this, the average of the theoretical 

lessons was found as 119 ± 28,26, practical lessons as 73,90 ± 28,85 and total lessons as 192,97 ± 

47,72 (Table 1). The ratio of the practical lessons to the theoretical lessons in 2nd year was found 

as 0.62. 

Anatomy education is given in 3rd year of 2 faculties. 1 faculty has 75 hours of theoretical, 44 

hours of practical courses, 1 faculty is only 6 hours of theoretical lectures. 13 (Table 1). In total, 

the theoretical course rate of the applied course in anatomy was calculated as 0.63. According to 

the faculties, the total number of theoretical lectures was 103 and maximum 248, and the 

practical lesson was at least 32 and 192. The weight of the theoretical anatomy course was 1.% in 

the first year. While 10.6 was 21% in the second year, it was seen that there was 0.2% in 2 TF 

with anatomy lesson in 3rd grade. The theoretical course of the anatomy was found to be 9.5% 

when the ratio of the courses in the first 3 years was examined. 

 

DISCUSSION 

The goal of medical school is to make progress in medical science while educating qualified 

physicians who can protect healthy people from diseases and treat people (Sayek İ, 2010). When 

we consider the rapid progress in medical science, it should not be surprising that the number of 

discussions and studies in order for education to adapt to it is high (Turan -Özdemir, 2005). In 

the studies and scientific meetings, suggestions for the restructuring of medical education and 

new educational methods are constantly discussed. 

One of them, the Core Education Program studies, recommends the implementation of 

educational curricula in line with the program by identifying the universal core competencies of a 



162 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

physician. However, certain standards have not been established for basic medical courses in 

determining these basic qualifications. Faculties have established their own educational curricula 

in order to overcome this gap and have determined the theoretical and practical hours according 

to their own conditions.  

Anatomy is one of the major branches of medical sciences. In the majority of the medical 

faculties in our country, the standard anatomy training is based on lectures and practical lessons 

in the amphitheater. When the course hours are examined, it is seen that the minimum theoretical 

course hours are 103 and maximum 248 for the anatomy lessons. When the data of 2004-2005 is 

examined, it is seen that there is at least 110 and maximum 282 hours (Gözil, 2006). When we 

think that the difference between the course hours over the years remained constant, it is thought 

that the graduates of different faculties graduated with different knowledge load. We planned our 

work to draw attention to these differences and the gap in the studies in education. It is seen that 

anatomy education, which is a basic course, is given in the first and second year before starting 

the clinical courses. The anatomy education given in the third grade was thought to be the most 

preferred clinical course, including clinical anatomy (0.2%). As a matter of fact, when we look at 

student-centered studies, they stated that they wanted to take the anatomy lessons in the first 2 

years, and that it would be more useful to have the content of the course in a way that would 

provide an approximation between anatomy education and clinical sciences (Acuner, 1999) (Arı, 

2003) 

Thus, it is seen that the period in which anatomy education is being given is appropriate. When 

we look at our study, it is seen that only 2 universities provide education in the third year 

together with the clinical lessons and the other faculties are given with basic medical courses. 

However, we do not have sufficient data about clinical anatomy education because we cannot 

reach the course contents. In addition, we could not obtain data related to the anatomy courses of 

4th - 5th grade due to the different dynamics of the internship programs. For this reason, more 

detailed studies about clinical anatomy education and determining the place and importance in 

the internship programs have made us think that this will increase the quality of both anatomy 

and clinical science education. 

When looking at the course boards, different numbers stand out. It is seen that these differences 

are caused by the separation of Tissue Biology and Cell entry boards in the 1st class and the 

circulatory and respiratory system of the second class and the Urogenital System. Similarly, the 

number of boards in which the anatomy course started was different. As a result, it was thought 

that the boards were prepared in accordance with the dynamics of the faculty.  

When we examine the theoretical averages of anatomy course, we see that it is more intense 

especially in the second year. When we look at the education of Muğla Sıtkı Koçman University 

Faculty of Medicine (MSKUTF), it gives similar anatomy education in the first two years. (Table 

1) When we look at the data in the 2004-2005 academic year, it was found that the average of 

theoretical lessons was 181 (Gözil, 2006)and the number of theoretical hours in the anatomy was 

170.84 ± 28.02 in our study (Table 1). In the first 3 years of the basic medical courses, the 

theoretical course weight was found to be 9.5% (Graph 3). In a study, it was stated that basic 
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medical education was given in Japan in the first 4 years and the weight of anatomy course was 

9%. Other countries South Korea, People's Republic of China, India, Uzbekistan have been 

mentioned that similar rates (Acuner, 1999). It has been suggested that the values in our country 

and our university are similar and they are compatible with the hours of preclinical courses. 

When the applied anatomy courses are examined, this system based on cadaver and model use is 

the basis of anatomy education (Gözil, 2006) (Sindel, 2008).It has an important place in anatomy 

education because the practical lesson hours contribute to the student to learn the subject better 

and to make the information that he / she has learned by seeing the structures in 3D. In the study 

of Acuner et al., It is noteworthy that students need application hours (Acuner, 1999). When the 

applied anatomy course hours were examined, it was seen that the study period ranged from 32 to 

192 in our study. The reason for this diversity among the faculties suggested that the differences 

in practice (group separation, free anatomy working hours, etc.) which are not emphasized in the 

curriculum, may be due to insufficient training material or the high number of students. If the 

deficiencies are eliminated due to infrastructure arrangements, this difference in application 

hours may be eliminated. In spite of all the applications, especially in the faculties where the 

anatomy practice courses are still less, it may be necessary to make arrangements during the 

course hours, taking into account the student feedback (Acuner, 1999).  

Due to the rapid increase in the number of medical faculties in Turkey, the number of students, 

technical equipment and training and education because of significant variations in terms of 

content and quality of academic staff varies (Sayek İ, 2010) (Tuygar, 2015). However, in order 

for a physician candidate to be affected in the least way, training should be standardized (Lilley 

PM., 2003). First of all, as in the clinical sciences, it is necessary to determine the topics and 

course hours of the CEP within the basic medical sciences, and then all medical schools should 

update their educational curricula in line with this program. Thus, we think that the ideal 

education can be achieved in medical faculties and the quality of Turkish physicians in 

international level will be improved. 

 

OUR LIMITATIONS 

In this study, only Turkish faculties which provide Turkish education are included and no state 

universities are included. Due to the new faculties of medicine opened every day, students of 

faculties that cannot give education in their own faculties receive education in other faculties. 

Therefore, it is difficult to reach the numbers clearly. In addition, since medical faculties differ in 

the way they prepare their curricula, in the cases where students are divided into groups and in 

the differences in anatomy laboratory procedures, the practice hours observed in the course 

schedules may differ. If these problems are solved, the data obtained will be more efficient to 

calculate the average hours of the anatomy course. 
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 MF Average anatomy hours MSKU MF Anatomy hours 

Grades Theoretical 

lesson 

Practical lesson Theoretical 

lesson 

Practical 

lesson 

1st grade 49,93 ± 18,76 33,56 ± 29,5 54 26 

2nd grade 119 ± 28,26 73,90 ± 28,85 187 130 

Total 

(1st+2nd+3rd 

grades) 

 

170,84 ± 28,02 

 

108,47± 36,13 

 

241 

 

156 

 

Table 1: The number of anatomy courses in medical faculties and the hours of anatomy in the 

faculty of medicine 

 

 

 

 
 

Graph 1: The beginning of the anatomy course in the medical faculties 
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Graph 2: The comparison of the average of the anatomy lessons 

 

 

 
 

Graph 3: The weight of the anatomy course in the basic medical sciences in the first 3 grades. 
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ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ЭКСПЕРИМЕНТА, СУЩНОСТЬ КАЖДОГО ЭТАПА 

 

 
Г.И. ИБРАЕВА42, Р.К.КАСКАБАЕВА43  

 

 

АNNOTATION 

This article presents an algorithm for preparing and conducting a pedagogical experiment. Attention 

is paid to the essence of each stage of the experiment, which allows the successive way to implement 

the system of measures incorporated in the hypothesis, and fix the sequence of actions carried out in 

specific time intervals. The stages act as a function of fixing intermediate results and evaluating and 

correcting them. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 В данной статья представлен алгоритм  подготовки и проведения педагогического 

эксперимента. Уделено внимание сущности каждого этапа эксперимента, что позволяют 

преемственным образом реализовать систему мер, заложенную в гипотезе, и фиксируют 

последовательность действий, осуществляемых в конкретные интервалы времени. Этапы 

выступают в функции фиксации промежуточных результатов и их оценивания и корректировки.  

Түйінді сөздер: алгоритм, педагогикалық эксперимент, дайындық кезеңдері, әр кезеңнің мәні. 

Ключевые слова: алгоритм, педагогический эксперимент, этапы подготовки,  сущность каждого 

этапа.  

Keywords: algorithm, pedagogical experiment, stages of preparation, the essence of each stage. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В данной статье рассмотрены этапы подготовки и проведения педагогического 

эксперимента. Уделено внимание каждому этапу  эксперимента, что позволяют 

преемственным образом реализовать систему мер, заложенную в гипотезе, и фиксируют 

последовательность действий, осуществляемых в конкретные интервалы времени. 
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Разработка и внедрение в практику этапов эксперимента выступают в функции фиксации 

промежуточных результатов и их оценивания и корректировки 

Данная статья   подготовлена в соответствии с     нормативно-методическими материалами 

организации экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях города 

Астана, 2015 .ISBN 978-601-275-564-0. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Этапы эксперимента определяют некоторые его части и их последовательность. Части 

позволяют преемственным образом реализовать систему мер, заложенную в гипотезе, и 

фиксируют последовательность действий, осуществляемых в конкретные интервалы 

времени. Этапы выступают в функции фиксации промежуточных результатов и их 

оценивания и корректировки. [1] 

При изложении данного вопроса следует обратить внимание на: 

1. Аналитический этап: необходимость специальной подготовки любых экспериментов в 

школе. 

2. Диагностический   этап:   анализ   затруднений   учителей, руководителей 

управленческих звеньев, анализ состояния учебно- воспитательного процесса по 

проблеме, выявление и формулировка противоречий, нуждающихся в скорейшем 

разрешении с помощью каких-либо изменений, новых методик, технологий, структур, 

нового функционала и т.п., выявление проблемы эксперимента и обоснование - 

актуальности. 

3. Прогностический этап:  постановка цели, ее декомпозиция в веер задач эксперимента, 

построение модели новой технологии (методики структуры,  системы  мер  и  т.п.),  

формулирование  гипотезы, прогнозирование ожидаемых положительных результатов, а 

также возможного ущерба, потерь, негативных последствий и т.п., продумывание 

компенсационных механизмов (мероприятий, резервов и пр.). Разработка развернутой 

программы эксперимента. Экспертиза программы. 

4. Организационный этап: обеспечение условий для реализации программы 

эксперимента, подготовка материальной базы эксперимента, финансовое обеспечение 

эксперимента, распределение управленческих функций, организация специальной 

подготовки кадров, научного и методического обеспечения экспериментальной работы, 

моральное и материальное стимулирование учителей, ведущих эксперимент, поиск, выбор 

и привлечение научного руководителя или консультанта. 
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5. Практический этап: осуществление системы мер, заложенных в гипотезе, реализация 

новой технологии (методики, системы мер и т.п.), за счет которой ожидается повышение 

эффективности обучения, воспитания, развития детей или управления школой. 

6. Обобщающий этап: обработка данных, соотнесение результатов эксперимента с 

поставленными целями, анализ всех результатов, корректировка гипотезы (модели, новой 

технологии) в соответствии с результатами, оформление и описание хода и результатов 

эксперимента. 

7. Внедренческий этап: распространение новой методики (или внедрение как 

управляемый процесс) в педагогическом коллективе, направленная организация опыта по 

реализации разработанного в ходе эксперимента. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, планирование этапов  педагогического эксперимента в представленной 

технологии позволяет исследователю составить программу его проведения, выбрать  

методы и средства диагностики переменных и интерпретации данных,  изучаемой 

проблеме.      Этапы  педагогического эксперимента, позволяют сделать эксперимент 

целенаправленным, управляемым и подчинённым целям исследования, избежать 

стихийности, избыточности, эклектичности. 
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ÖĞRETMEN ADAYLARININ BENİMSEDİĞİ SINIF YÖNETİMİ 

STİLLERİ 
 

 

Mehmet Akif ERDENER44, Merve DALKIRAN45  
 

ABSTRACT 
The purpose of this study is to examine the classroom management styles of the teacher candidates. 

The Classroom Management Style Scale which has four factors is used to determine classroom 

management styles of teacher candidates in the study. The sample group of the study constitutes 633 

teachers candidates who have completed the teaching internship in the 2016-2017 educational year. 

The sample group includes 407 female, and 214 male participants. 68 of the teacher candidates in the 

sample group are math and science education, 292 are from social science, 152 are from vocational 

education and 99 are from other fields. In the analysis of the data collected, descriptive analysis is 

used when the teachers' classroom management profiles are determined. Then, Multivariate analysis 

are conducted to see significant differences between the variables. The study is carried out in two 

steps. In the first step, the scale which includes four different classroom management styles is 

applied to participants. In the second steps, these four models are described and the participants are 

asked to explain their choice with reasons. The results of the analysis show that the field and gender 

interaction is significant on the teachers' Classroom Management styles. 

Keywords: Classroom Management Styles, Teacher, Authoritarian, Respected. 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının benimsedikleri sınıf yönetimi stillerini ortaya koymaktır. 

Çalışmada öğretmen adayların sınıf yönetimi stillerini belirlemek amacıyla Sınıf Yönetim Stili 

Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın örneklem grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğretmenlik 

uygulamasını tamamlamış olan son sınıf eğitim fakültesi öğrencileri ile pedagojik formasyon eğitimi 

almış  633  öğretmen  adayı  oluşturmaktadır. Bunlardan 407’si kadın, 214’ü erkektir. Örneklem 

grubundaki öğretmenlerin 68’i sayısal, 292’si sözel, 152’si mesleki eğitim ve 99’u diğer branşlardan 

oluşmaktadır. Ölçeklerden toplanan verilerin analizinde öğretmenlerin sınıf yönetim profillerinin 

belirlenmesinde betimsel analiz kullanılmıştır. Yapı geçerliliğini incelemek için Lisrel programında 

Doğrulayıcı Faktör Analizi ve değişkenler arasında anlamlı fraklılıkların olup olmadığını görmek 

için Çoklu Varyans analizi kullanılmıştır. Çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiş olup ilk aşamada 

dört farklı sınıf yönetimi stilinden oluşan ölçek vasıtası ile öğretmen adaylarının sınıf yönetimi 

stiline yönelik eğilimleri ölçülmüş, ikinci aşamada ise bu dört model açıklanmış ve katılımcıların 

benimsedikleri yöntemi nedenleri ile açıklayarak belirtmeleri istenmiştir. Analiz sonuçları branş ve 

cinsiyet etkileşiminin öğretmenlerin Sınıf Yönetimi stilleri üzerinde anlamlı olduğunu 

göstermektedir.  

Anahtar Sözcükler: Sınıf Yönetimi Stilleri, Öğretmen, Otoriter, Saygın. 
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GİRİŞ 

Öğrenme öğretme sürecinde en önemli değişkenlerden biri de öğretmenin sınıf yönetimine ilişkin 

becerileri ve sınıf yönetimine yönelik bakış açısıdır. Sınıf yönetimi konusunda eğitimin her 

kademesinde demokratik tavır gösteren öğretmenlerin sınıflarında pozitif bir öğrenme ikliminin 

geliştiği, öğrenmeye yönelik motivasyonun arttığı, öğrenciler arasında işbirliğinin geliştiği ve 

öğrenme hedeflerine ulaşma düzeyinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Öğretmen ve öğrenci 

etkileşim süreci ve sınıf iklimini öğrenci başarısını (Abry, Rimm-Kaufman, Larsen ve Brewer, 

2013; Hattie ve Timperley, 2007; Skipper ve Douglas, 2015) ve ailenin eğitime desteğini 

(Erdener, 2014) doğrudan etkileyen faktörler içinde ele almak mümkündür. Bireylerin sahip 

oldukları kişilik tipi onların yaşam stillerini etkilediği gibi yaşam stilinin de öğretmenlerin sınıf 

yönetimine ilişkin profillerini etkilediği düşünülmektedir. Öğretmenin öğrenci ile kuracağı 

iletişim öğrencilerin hem motivasyon düzeylerini hem de akademik başarı düzeylerini önemli 

düzeyde etki gösterdiği görülmektedir (Christophel, 1990; DuFourve Marzano, 2015; Fredricks, 

Blumenfeld ve Paris, 2004; Skinner ve Belmont, 1993; Wentzel ve Brophy, 2014; Urhahne, 

2015). Öğretmenin kuracağı iletişim örgüsü öğrenme sürecini yönetmesini etkileyeceği gibi 

davranışlarında öğrenme sürecine oldukça önemli bir etki yaptığı söylenebilir (Aktan & Sezer, 

2017). Her ne kadar sınıf yönetimi üzerine yapılan araştırmalarında temel bakış açısı öğretmen 

davranışları etrafında gelişmiş olsa da, bunun yanında farklı değişkenlerde bu sürece dahil 

edilmiştir. 

Ekici öğretmenlerin sınıf yönetimi stillerini şu şekilde açıklamıştır; 

Otoriter sınıf yönetimi: öğretmen kontrol kuran, öğrencilerin sınıfta hareket etmelerine izin 

vermeyen, öğrencilerin sessiz olduğu, öğretmeni rahatsız etmediği sınıf yönetimi anlayışıdır. Bu 

yaklaşımda bilgi öğretmenden dinlenilerek elde edilir. 

Saygın sınıf yönetimi: öğrenciler üzerinde kontrol kuran fakat aynı zamanda öğrencilerin 

bağımsızlığını destekleyen, kuralların neden konulduğunu açıklayan, yönlendirme ve yerinde 

ödüllendirmenin yer aldığı, proje ve rehberlik ağırlıklı bir sınıf yönetimi anlayışıdır. 

Serbestçi sınıf yönetimi: öğrenci hareket ve dürtülerini kabullenen,  öğrenci duygu ve 

düşüncelerine daha fazla önem veren, fazla tavizden dolayı öğrencilerde sosyal davranışları 

öğrenme zorluğu olan bir sınıf yönetimi anlayışıdır bu yüzden de yeterli motivasyon yoktur. 

İlgisiz sınıf yönetimi: disiplin yönünden zayıf, her ders aynı materyallerin kullanıldığı, 

öğrencilere davranışlarında kısıtlama getirmeyen, sınıf içi çalışmalar için yapılan hazırlığı 

gereksiz bulan bir sınıf yönetimi anlayışıdır. 

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının cinsiyet ve alanlarının benimsedikleri sınıf yönetimi 

stillerini üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır.  
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YÖNTEM 

Araştırma, var olan bu durumu tespit etmek için genel tarama modelinde bir araştırmadır. Tarama 

modeli araştırmalar, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan, büyük kitlelerin yaş, cinsiyet, 

eğitim durumu, medeni hal gibi araştırmaya konu olan özelliklerini belirlemek amacıyla yapılan 

betimsel araştırmalardır. Tarama modeli ile araştırmacı, araştırmaya konu olan özellikleri uygun 

ölçme aracı veya araçlarını kullanarak elde ettiği veriler üzerinde birtakım işlemler yapar ve 

sonuçlar elde edebilir (Can, 2014). Çalışmada veri toplamak için Kris (1996) tarafından 

geliştirilen ve Ekici (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan 12 maddelik ve 4 alt boyuttan oluşan 

bir anket kullanılmıştır. Ankette Likert scale ölçeğine göre en düşük değer 1 (hiçbir zaman) en 

yüksek değer 5 (her zaman) kullanılmıştır.  Araştırmanın verileri öğretmenlik uygulamasını 

tamamlamış öğretmen adayları oluşturmaktadır.  Katılımcılar 214 Erkek, ve 407 Kadın öğretmen 

adayından; Sayısal Bilimler 78, Sosyal Bilimler 292, Mesleki Eğitim 152, ve Diğerleri (resim, 

müzik, beden eğitimi, özel eğitim ve din kültürü) 99 toplamda 621 öğretmen adayından 

oluşmaktadır. 

Çalışmanın güvenilirliği Cronbach’s alpha yöntemiyle ölçüldü. 12 madde için Cronbach’s alpha:  

0.91. Otoriter : 3 madde için Cronbach’s alpha : 0.841. Saygın : 3 madde için Cronbach’s alpha : 

0.820. Serbestçi : 3 madde için Cronbach’s alpha : 790 . İlgisiz : 3 madde için Cronbach’s alpha : 

808  

 

BULGULAR 

Gruplar arasındaki farklılığı görmek için çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) yöntemi 

uygulandı (Mertler, & Vannaatta, 2010).  Null hipotezi yanlış olduğu zaman, MANOVA null 

hipotezinin reddedilme olasılığını yükseltir. Ayrıca MANOVA uygulanarak, Type I error 

olasılığını da ortadan kaldırılıyor. 

 

Tablo 1. Örneklem Boyutları 

 Değer N 

Cinsiyet 1 Erkek 214 

2 Kadın 407 

Alan 1 Sayısal Bilimler 78 

2 Sosyal Bilimler 292 

3 Mesleki dersler 152 

4 Diğerleri 99 

 

Bağımlı değişkenlere ait örneklem büyüklükleri yukarıda Tblo 1’de verilmiştir. Alan yönünden 

78 katılımcı sayısal bilimlerden, 292 sosyal bilimlerden, 152 Mesleki derslerden ve 99 diğer 

branşlardan olan 214 erkek ve 407 kadın öğretmen adayı bulunmaktadır.  
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Tablo 2. Box’s M test sonuçları 

Box's Test of Equality of Covariance Matricesa 

Box's M 130,590 

F 1,810 

df1 70 

df2 132603,017 

Sig. ,000 

 

Box’s M varyans eşitliği testinin sonuçlarına bakıldığında p değerinin 0.05’ten küçük olduğu 

görülmektedir. Bu durumda matrislerin eşit olduğu kabul edilmiştir. F (70, 132603.017) = 1.810, 

p=.000. 

Tablo 3. Çoklu Varyans Analizi Sonuçları 

Çoklu Varyans Analizi 

Effect Value F Hypothesis 

df 

Error df Sig. Partial Eta 

Squared 

Intercept Pillai's 

Trace 

,982 8100,141b 4,000 610,000 ,000 ,982 

Cinsiyet Pillai's 

Trace 

,005 ,831b 4,000 610,000 ,506 ,005 

Alan Pillai's 

Trace 

,022 1,156 12,000 1836,000 ,310 ,007 

Cinsiyet * 

Alan 

Pillai's 

Trace 

,039 2,004 12,000 1836,000 ,021 ,013 

a. Design: Intercept + Cinsiyet + Alan + Cinsiyet * Alan 

b. Exact statistic 

c. The statistic is an upper bound on F that yields a lower bound on the significance level 

Çoklu varyans analizi sonuçlarına göre alan ve cinsiyet tek başına sınıf yönetimi stilleri üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip değilken alan ve cinsiyet etkileşimi sınıf yönetimi stilleri üzerinde 

anlamlı bir etki göstermektedir. 

Tablo 4. Levene Testi Sonuçları 

Levene's Test of Equality of Error Variancesa 

 F df1 df2 Sig. 

otoriter ,586 7 613 ,767 

saygın 3,083 7 613 ,083 

serbestci 1,688 7 613 ,109 

ilgisiz 2,154 7 613 ,097 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.                                        

a. Design: Intercept + Cinsiyet + Alan + Cinsiyet * Alan 
Box’s M testinden sonra MANOVA’nın bir diğer sayıltısı, hata varyanslarının eşitliği şartı da Levene 

Testi ile kontrol edilmiştir. Levene Testi’nin kontrolündeki amaç, hata varyansları arasında anlamlı bir 

fark olmadığı şeklindeki hipotezi test etmektir. Başka bir ifade ile, varyansların eşit olduğunu test 
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etmektir. Varyansların eşit kabul edilmesi için Levene Testi sonucunda Sig. değeri 0.05’ten büyük 

olmalıdır (Can, 2014). 

Tablo 5. Sınıf Yönetimi Stilleri Ölçeği İçin Boyutlar Arası Etkileşim Testi 

Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent 

Variable 

Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial 

Eta 

Squared 

Corrected 

Model 

otoriter ,046a 7 ,007 ,632 ,729 ,007 

saygın ,193b 7 ,028 1,899 ,067 ,021 

serbestci ,071c 7 ,010 1,011 ,422 ,011 

ilgisiz ,268d 7 ,038 3,374 ,002 ,037 

Intercept otoriter 116,787 1 116,787 11145,516 ,000 ,948 

saygın 163,788 1 163,788 11256,684 ,000 ,948 

serbestci 139,571 1 139,571 14011,041 ,000 ,958 

ilgisiz 74,167 1 74,167 6538,096 ,000 ,914 

Cinsiyet otoriter ,005 1 ,005 ,506 ,477 ,001 

saygın ,044 1 ,044 3,041 ,082 ,005 

serbestci ,009 1 ,009 ,869 ,352 ,001 

ilgisiz ,004 1 ,004 ,324 ,569 ,001 

Alan otoriter ,025 3 ,008 ,797 ,496 ,004 

saygın ,040 3 ,013 ,920 ,431 ,004 

serbestci ,048 3 ,016 1,598 ,189 ,008 

ilgisiz ,071 3 ,024 2,099 ,099 ,010 

Cinsiyet * 

Alan 

otoriter ,011 3 ,004 ,357 ,784 ,002 

saygın ,131 3 ,044 2,996 ,030 ,014 

serbestci ,013 3 ,004 ,426 ,735 ,002 

ilgisiz ,191 3 ,064 5,613 ,001 ,027 

Error otoriter 6,423 613 ,010    

saygın 8,919 613 ,015    

serbestci 6,106 613 ,010    

ilgisiz 6,954 613 ,011    

Total otoriter 167,900 621     

saygın 236,378 621     

serbestci 200,086 621     

ilgisiz 109,196 621     

Corrected 

Total 

otoriter 6,470 620     

saygın 9,113 620     

serbestci 6,177 620     

ilgisiz 7,222 620     

a. R Squared = ,007 (Adjusted R Squared = -,004) 

b. R Squared = ,021 (Adjusted R Squared = ,010) 

c. R Squared = ,011 (Adjusted R Squared = ,000) 

d. R Squared = ,037 (Adjusted R Squared = ,026) 
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Sınıf yönetimi stilleri Boyutlar Arası Etkileşim Testine bakıldığında cinsiyet ve alan etkileşimi 

Saygın ve İlgisiz sınıf yönetimi stilleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Plotlara göre sayısal sosyal alanlarda erkek öğretmen adaylarının Saygın Sınıf yönetimi stilini 

benimsediği görülürken mesleki eğitim ve diğer öğretmenlik alanlarında kadın öğretmen 

adaylarının Saygın Sınıf yönetimi stilini benimsediği görülüyor. Ayrıca, sayısal sosyal alanlarda 

kadın öğretmen adaylarının İlgisiz Sınıf yönetimi stilini benimsediği görülürken mesleki eğitim 

ve diğer öğretmenlik alanlarında erkek öğretmen adaylarının Saygın Sınıf yönetimi stilini 

benimsediği görülüyor. 

 
Şekil 1. Alan ve Cinsiyet Etkileşimin Saygın Sınıf Yönetimi Stili Üzerindeki Etkisi  
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Şekil 2. Alan ve Cinsiyet Etkileşimin İlgisiz Sınıf Yönetimi Stili Üzerindeki Etkisi  

 

SONUÇLAR 

Sonuç olarak, alan ve cinsiyet değişkenlerinin tek başına sınıf yönetimi stilleri üzerinde anlamlı 

bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür.  Buna rağmen, alan ve cinsiyet etkileşimi sınıf yönetimi 

stilleri üzerinde anlamlı bir etki göstermektedir. Diğer taraftan, cinsiyet ve alan etkileşiminin 

Saygın ve İlgisiz sınıf yönetimi stilleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. 

Özellikle sayısal ve sosyal alanlarda erkek öğretmen adaylarının Saygın Sınıf yönetimi stilini 

benimsediği görülürken mesleki eğitim ve diğer öğretmenlik alanlarında kadın öğretmen 

adaylarının Saygın Sınıf yönetimi stilini benimsediği görülüyor. Bundan başka, sayısal sosyal 

alanlarda kadın öğretmen adaylarının İlgisiz Sınıf yönetimi stilini benimsediği görülürken 

mesleki eğitim ve diğer öğretmenlik alanlarında erkek öğretmen adaylarının Saygın Sınıf 

yönetimi stilini benimsediği görülüyor. 
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REPRODUCTION OF SOCIAL AND PHYSICAL HEALTH OF 

STUDENTSHIP (MULTIDISCIPLINARY RESEARCH PROJECT 

METHOD) 
 

 

Farida ISHKINEEVA46, Karina OZEROVA47, Adele KAVEEVA48 
 

 

ABSTRACT 
Higher education is a significant factor determining the process of character formation, his or her 

values and priorities, key elements of the lifestyle ad behavior. Interrelation of health and education 

is relevant in terms when there are high demands to social and physical potential of young people. 

Education and health are key valuables of a contemporary person which can be successfully 

converted in each other. Education of modern students takes place during high school 

transformation, and dynamic environment of university. Institutional environment of a university is 

to a certain extent testing site which can become significant and determining for future reproduction 

of students’ health, social and physical potential. Key research problem is the question how students’ 

health is reproduced in the institutional environment of the university and how this environment 

influences on health, either it promotes development of healthy habits or creates disadvantaged 

circumstances for it. Present research is four years long field linear experiment and monitoring of 

social and physical condition of students who entered Kazan Federal University in 2015 and were 

included in experimental group. Experimental group investigation is conducted together with 

statistical analysis of general totality –studentship of the university, it is data about students’ health 

condition based on their medical records of previous years, medical certificates of entering students, 

and yearly monitoring of social condition of students through representative surveys. The project is 

based on interdisciplinary approach to social and physical condition of students in dynamics during 

the whole period of education in the university; the research is conducted in the intersection of 

sociology, epidemiology, social hygiene and psychology. Therefore, the research incorporates medical, 

social and psychological methods. Presented method allows detecting the range of factors 

determining social and physical health of studentship in terms of global challenges, determining 

zones of potential tension in university environment and giving its adequate interpretation and 

estimation. Information base obtained during the project can be used as a base for unified integrated 

monitoring of social and physical condition of university students in terms of high school 

transformation and development of practical recommendations and methodic for improvement of 

social and physical potential of studentship. Obtained data can be used for prevention of socially 

significant diseases of students through improvement of existing social and medical programs in a 

university. 

Keywords: higher education, multidisciplinary research, social and physical health, institutionally 

environment of the university. 

 

Health is the most important capital of students. On the one hand, students have new 

opportunities to support their health (regular medical examinations, sport events, etc.). On the 
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other hand, intensification of the training load and lifestyle changes may negatively affect their 

health status. 

A lot of researches are devoted to the students' health status. The scientific community concurs 

that health should be regarded not just as the absence of disease, but also as a way of life. As 

noted by S. Nettleton, if the old paradigm of health and medicine has been built around the 

disease and the patient, the new one focuses on the health and the efforts made by the individual 

to maintain it. These changes include both the global healthcare practice and new trends in 

Russian health care service and attitude of the population towards their own health. According to 

a survey conducted by VCIOM (Russian Public Opinion Research Center) in 2012, one third of 

respondents (35%) believe that the responsibility for health condition lies with the Russians 

themselves. 

The conceptual basis of research of the relationship of health and education was laid in 1960-

1970-ies. One of the most prominent ideas in the framework of this approach was developed by 

M. Grossman: he pointed at the statistically significant dependence of health on the number of 

years spent in a school. It is expected that the school gives the knowledge and skills necessary to 

effectively take care of their health. 

However, the Russian researches and statistical data on the students' health status cast doubt on 

the Grossman's model, demonstrating a negative trend of the health condition of young people in 

the education process in the school and then in the high school. Many studies are devoted to the 

analysis of health status, lifestyle and factors affecting the students' health. The results of these 

studies reveal the unhealthy behavior of students. There is high prevalence of bad habits and lack 

of healthy habits. 

Despite the large number of studies devoted to the students' health and their way of life, there are 

no studies on reproduction of the students' health status over the years of education in a high 

school, which have been implemented on the same sample population of students. Thus, the 

analysis of dynamics of students' status in the process of adaptation to the university life in the 

framework of a panel longitude study for four years of education under the Bachelor's program is 

of scientific interest both from medical and sociological perspectives. 

The main research questions of the article are as follows: 

1. How does the health of students change and reproduce within four years of study? 

2. How do institutional factors and university environment affect the students’ health? 

The methodological basis of the study is a combination of biomedical, social and humanistic 

approaches to health. Three main theoretical approaches we used are P. Bourdieu’s concept of 

capital, risk society concept (U. Beck, A. Giddens) and social constructionism. Health as physical 

capital of students can be converted into cultural, social, and economic capital, that’s why it is 

productive point of view for analysis. Risk society concept is necessary to describe the 

transforming university environment. Students are forced to adapt in a new environment; 

intensification of training load can have negative effects for their health. In addition, the Russian 

higher education is in the process of permanent reforming, so the requirements for students are 

constantly changing. This creates additional conditions for stress. Social constructionism as an 
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approach allows comparing a different subjective evaluation of health among students with the 

same objective indicators of physical well-being. This approach can show that health is a social 

construct and subjective perceptions of health may be even more important than objective health 

status. The informed consents were obtained from the participants of the research.  

The novelty of the research is determined by four key features. Firstly, it is the investigation of 

the health status of the experimental group in dynamics. Secondly, interdisciplinary approach. 

Thirdly, there is an opportunity to further use of the sample (after-graduation research 

perspectives). Finally, we define the influence of institutional environment of the reforming 

higher education institution on health. 

The research incorporates medical, social, and psychological methods: 

•  Yearly monitoring of social well-being (sociological interview, surveys, focus groups 

with students and doctors, and statistical data analysis); 

• Standard medical diagnostics of health status, immune status (xMAP Luminex); 

• Psychological testing; 

• Experimental group (n=150) investigation is conducted together with analysis of 

statistical population (all KFU students). 

 

The first year: Adaptation to the university 

The key aspect of the first year of the research was to determine character and particularities of 

first-year students’ adaptation to the educational environment of the University, stating initial 

state of their health including social and psychological aspects. 

Qualitative analysis of sociological and medico-social literature and the results of the previous 

researches conducted in this field let us determine and describe the main theoretical approaches 

to empirical studies of Russian student’s health. Apart from traditional physical determinants of 

students’ health we also proved the necessity of analysis of such indicators of social health as 

self-estimation of health, lifestyle, social interaction and social heath.  

We have conducted the selection of students, got their informed agreement to participate in 

longitude research and formed experimental group of participants (n=150). We have obtained the 

information about statistical population – entire group of students entered Kazan Federal 

University in 2015 (4377 students, among them 1578 male and 2799 female, among them 44 

disabled students, among them 19 male and 25 female students). There is a big amount of 

international students in general totality, though they are not selected to the research since their 

participation in research is complicated by certain ethic-organizational difficulties (language 

barrier, fear of any medical manipulations in foreign country and others). During students’ 

recruiting random repetition-free selection sampling was complemented by nested sampling 

(academic groups are determined as nests). That made the sampling more balanced. 

As the result of the first year of the research medical observations were conducted together with 

laboratory researches: CBC DIFF, biochemical blood assay, analysis of thyroid body. There were 

conducted surveys regarding the screening of general condition, determination of anthropometric 

parameters (height, weight, body weight index), blood pressure, pulse,  anamnesis data on 
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genetic, chronic and repeated illnesses was collected. Due to the limited founding some of the 

clinical research was not performed which was partially replaced by sociological analysis.   

Focused sociological interviews were conducted with experimental group participants. They 

were dedicated to self-estimation of health and adaptation in University and compared with the 

mass survey of first year students through formalized questionnaire (n=440). This allowed 

comparing experimental group with wider group. Also formalized online surveys of experimental 

group were conducted and compared with the results of summer and winter exam sessions in 

order to estimate the influence of stress on the condition of health.  

Within the year of anticancer in Russia sociological survey of women (including female students 

from the experimental group) was conducted in order to determine the level of awareness of 

oncological illnesses (ovarian cancer and breast cancer), their (women) perception of genetic 

tests and preventive operations, reasons of acceptance or decline of various ways of diagnostics 

and prevention of oncological diseases. The survey was conducted among women in the age of 

20-55 (n=1320). Particularities of perception of the topic were analyzed at female students as 

representatives of the youngest category of women. Obtained results are reflected in publications 

and provide significant supplementary information about female participants of the experimental 

group. 

Psychological part of the research is presented by complex diagnostics of experimental group 

students. The main goal on the stage of clinic-psychological study is to conduct specific analysis 

which will let to find out criteria of psychical health of students within the process of education 

to determine the directions of the future more specific research. Theoretical basis to determine 

the figures of the research is the rising balance adaptability concept. The following indicators 

were used in the research: 1) state of health and well-being, 2) autonomy – dependency, 3) self-

regulation – adaptability, 4) stress – viability.  

DNA bank of experimental group was created. This will allow using it in the future during the 

whole period of the research.  Data base of medico-social passports of health of all of the 

participants of experimental group was created. These passports include anthropometric data, 

results of clinical analysis and illnesses, answers on key questions of the interviews and results of 

psychological check-ups. Participants of the experimental group got the opportunity to apply in 

case of problems with health to the scientists of the projects. This is also registered in their 

medico-social passports. 

Results of the first year of the research demonstrate that success of the education process and 

health are perceived together by students. At the same time, there are changes in students’ life 

style which is characterized by quite fast adaptation to new life arrangements though there are 

some negative impacts (first of all in terms of sleep and nutrition). It was found out that many 

students from experimental group have chronic diseases, including such serious diseases as 

cancer and diabetics. The most common diseases among students are ORLs (genyantritis, 

tonsillitis, angina and others), digestive tract (gastritis, stomach ulcers, gastroduodenitis and 

others) and neurological diseases. At the same time many students estimate themselves as healthy 

and don’t complaint on their health. 
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The second year: Institutional factors of university: risks and impact on health 

The goal of this year of the research was the investigation of the influence of University’s 

institutional environment on social and physical condition of students. Collection of qualitative 

(results of interviews and focus groups, psychological testing) and quantitative (survey results), 

updating of statistical database and medico-social passports of the experimental group students, 

and systematization of the data for future processing and analysis. 

The main quantitative method of data collection was questionnaire survey. 6032 full time 

bachelor students of all the years, all the departments and branches of Kazan Federal (Volga 

Region) University (KFU) participated in the survey. Foreign students were investigated as a 

separate group. Obtained information revealed the data on social condition of students, of their 

reflection on different aspects of the University functioning, on character, content and 

organization of the study process. Among others, students estimate the opportunities for sport 

(60%) and science (58.1%) as the best. As for the most popular reasons of discontent by the 

study process, students mention high price of the education (25.2%), weak practical orientation 

(25.1%), outdated methods of education (19.5%), low level of education (10.5%), job market 

requirements and obtained education mismatch (6.8%). Humanities and social sciences students 

generally reported low level of education and dissatisfaction by the education processes. While 

medical and physics-mathematics students reported busy time sheet and many assignments. 

However, in general, more than half of the students feel proud of belonging to the University, 

which is a bit lower than last year. 

This also reflects the particularity and effectiveness of psychological adaptation in general. 

Analysis of obtained data confirmed that difficulties faced by first-second year students are 

connected to the mismatch of new environment (university) requirements and previously 

developed adaptation mechanisms. These students require particular attention since they become 

future risk group of students with limited adaptation mechanisms. In general, results of 

experimental group and general totality related to parameters significant for the research (social 

and physical condition, relation to health and healthy lifestyle practices, satisfaction with the 

institutional environment of the University, and psychological stability) do not vary significantly. 

This let us extrapolate the results obtained with experimental group to the studentship in general. 

 

The third year: Self-protective behavior 

We have conducted comparative analysis of the current data and the results of the first year of the 

research. The study revealed trends of social and physical conditions’ markers at different 

categories of students (different genders, majors, living/not living in dormitories). The following 

changes of the life style were depicted: violation of sleeping, resting and eating schedules, first 

alcohol and cigarettes experience. Interestingly, most of the students realize the necessity of 

healthy lifestyle and know its main principles but do not always find time and resources for it. 

Series of focus interviews was conducted to reveal the influence of objective (classes equipment, 

level and organization of time sheet, availability and equipment of sport facilities, quality of food 
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in canteens and conditions of University dormitories) and subjective (adaptability, 

communication skills, psychological stability) factors to social and physical condition of a 

student. 

Method of self-estimation scaling was used to estimate the level of psychological health and 

well-being. Comparison of the relation to health variables has demonstrated relative, yet 

sufficient closeness of agreement of average data in general totality and in experiment group. 

Gender differences of mental-psychological stress’ valuables are the following: despite female, 

male students were not diagnosed with 3rd level of mental-psychological stress. Our 

investigation revealed normative levels of complex estimation of psychosomatic health of 

students based on psychological diagnosis with standardized methods. It let us reveal that only 

1/4 of students from experiment group are worried about their health and have adequate methods 

of dealing with difficult situation in new environment. Half of the students report law 

adaptability level due to exams. 

Thus, the result of the research is empirically justified set of quantitate and qualitative data which 

characterize the tendencies of the reproduction of social and physical health of students 

depending on the strategies they chose. Theoretical interpretation of this data can be the 

analytical basis for social diagnostics, monitoring, and forecasting of the reproduction of social 

and physical health of students. Scientific importance of the research is the determination of 

social and physical capital of youth and particularity of its reproduction in the institutional 

environment of the higher education institution. The research deepens existing system of heath 

knowledge and interdisciplinary methodology for the analysis of health problems.  The bank of 

the genome DNA and medico-social passports of the experiment group may be used to reveal the 

mechanisms of the appearance of illnesses, the ways of their prevention and treatment.  
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EĞİTİMCİ VE EBEVEYNLERİN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU 

OLAN ÇOCUKLARA YÖNELİK UYGUN EĞİTİM ORTAMLARI 

HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 
 

 

Fulden TUNÇ49, Erhan ALABAY50  
 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar, çocukların ebeveynleri, 

eğitimcileri ve bu alanda eğitim veren akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, otizm spektrum 

bozukluğu olan çocuklara yönelik uygun eğitim ortamı hazırlanması hakkındaki görüşlerinin 

incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu kamu ve özel eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim 

öğretim yılında eğitim desteğine devam etmekte olan otizm spektrum bozukluğu (OSB)’li olan 

çocukların ebeveynleri ve eğitimcileri ile çeşitli üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Özel Eğitim 

Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. Nitel araştırmaların evreni temsil etme özelliği 

olmadığından dolayı evren sayısı hesaplanmayıp uygun örnekleme yöntemi kullanılarak 10 OSB’li 

çocuğun ebeveyni, 10 OSB’li çocuğun öğretmeni, 10 öğretim elemanı ve 6 OSB olan çocuk 

araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme 

formları ile toplanmış ve betimsel olarak analiz edilmiştir. Bu araştırmada, bir eğitim ortamında 

bulunması gereken özellikler katılımcılara tek tek sorulmuş ve verilen cevaplar kaydedilmiştir. 

Katılımcıların sorulan sorular haricinde eklemek istedikleri özelliklerin bilgisi de alınmıştır. Bu 

araştırmanın sonucuna göre, alanda çalışan öğretmenlerin verdiği cevaplar diğer gruplara göre 

bilinenden farklı ve sıra dışıdır. Öğretmenlerin verdikleri cevapların da mezuniyet alanlarına göre 

değişiklik gösterdiği görülmüştür. OSB olan çocukların ise, yapmış oldukları çizimler incelendiğinde, 

geleneksel sınıf ortamının aksine daha eğlenceli ve oyun temelli uygulamalara yönelik beklentileri 

olduğu görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Otizm spektrum bozukluğu, Eğitim ortamı, Oyun temelli uygulamalar, 

Geleneksel sınıf ortamı. 

 

1.GİRİŞ  

Bu bölümde yapılan araştırmanın gerekçelerini ortaya koyan problem durumu, problem cümlesi, 

alt problemler, araştırmanın amacı, araştırmanın önemi, sayıltılar, sınırlılıklar ve tanımlara ilişkin 

bilgilere yer verilmiştir. 

1.1.Problem Durumu  

“İyi bir araştırma problemi araştırılabilir, anlamlı, orijinal ve güncel olan eldeki kaynaklarla, 

mevcut teknik olanaklarla ve araştırma için planlanan süre zarfı içinde araştırılabilecek bir 

problemdir” (1). Araştırma açık ve tam olarak belirtilmiş problemlere doğru çözüm yolları 

bulmayı amaçlayan, objektif, planlı ve sistematik bir süreçtir (1).   

Otizm tanımı ilk kez 1700 yılından yaklaşık iki yüzyıl sonra yapılmıştır. En kolay tanımıyla 

iletişim kurma zorluğu olarak ifade edilen ‘otizm’, genellikle yaşamın ilk 3 yılı içinde ortaya 
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50 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Aydın Üniversitesi,erhanalabay@aydin.edu.tr. 
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çıktığı görülmektedir. Otizm; en az dereceden en yüksek dereceye kadar bireysel farklılıklar 

göstermesinden dolayı OSB klinik belirtilerin şiddeti açısından farklılık göstermektedir. Yüksek 

beyin işlevleriyle ilişkili olarak sosyalleşme, dil ve iletişim gibi alanlarda yaşam boyu devam 

eden davranış özelliklerine göre tanımlanan bir bozukluktur (2). 

OSB tanısı almış kişilerin yaşamış oldukları sosyal, iletişim ve kişilerarası etkileşim sorunlarıyla 

ortaya çıkan problem davranışların sebep olduğu ihtiyaçları karşılamak üzere OSB tanısı almış 

kişilere yönelik birtakım uygulamalar planlanmaktadır. Planlanan programların bazılarında OSB 

görülen bireylerin başarılı olduğu alanlar ön plana alınarak kullanılmaktadır (3). 

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayımlanan kılavuza (DSM-V’e) göre; Otizm şu şekilde 

tanımlanmaktadır; “Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk” ve iki alanda görülen yetersizlikle 

kendini belli etmektedir (4). Bu alanlar; “Toplumsal iletişim ve etkileşim alanında görülen 

yetersizlikler” ve “Sınırlı, yineleyici davranış örüntüleri ve kendini tekrarlayan davranışlar” 

olarak iki alanda kendini belli etmektedir. 

Toplumsal iletişim ve etkileşim alanında; başkalarıyla ilişki kurma ve ilişkiyi sürdürmede zorluk 

çekme, göz teması kurmada ve göz temasını devam etmede güçlük çekme, kendi duygularını 

ifade etmede problem yaşama, etkileşim başlatma, devam etme ve sonlandırmada çekmektedir. 

Sınırlı, kendini yineleyici davranış kalıpları ve kendini tekrarlayan davranışlar alanlarında 

kendini belli etmektedir. Sürekli aynı hareketlerin tekrarlanması, vokal ve motor stereotipler, 

rutine bağlı kalmada ısrar etme, çok yoğun görülen ilgi alanı, duyusal olarak az veya çok 

uyarılma özellikleriyle kendini göstermektedir. (4). 

1.2.Problem Cümlesi  

OSB olan çocuklara uygun eğitim ortamının tasarımı nasıl olmalıdır? Bu problem doğrultusunda 

yanıtlanması beklenen sorular şunlardır:  

1.3.Alt Problemler 

a) Özel Eğitim Bölümü akademisyenlerinin OSB olan çocukların eğitim aldığı ortamların 

olması gereken özellikleri ile ilgili görüşleri nelerdir? 

b) OSB olan çocukların ebeveynlerinin uygun eğitim ortamı ile ilgili görüşleri nelerdir? 

c) OSB olan çocuklarla çalışan eğitimcilerin uygun eğitim ortamı ile ilgili görüşleri 

nelerdir? 

d) OSB olan çocukların uygun eğitim ortamı ile ilgili görüşleri nelerdir?  

1.4. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, OSB olan çocukların ebeveynleri, eğitimcileri ve bu alanda eğitim veren 

akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, OSB olan çocuklara uygun eğitim ortamı hakkındaki 

görüşlerinin incelenmesidir. 

1.5. Araştırmanın Önemi  

OSB olan çocukların eğitim aldığı ortamlar gözlemlendiği zaman çok fazla eksiklikler ve 

yanlışlıklar görülmektedir. Buradan yola çıkarak OSB olan çocuklara yönelik uygun eğitim 

ortamı hakkındaki görüşlerin incelenmesi amacıyla bu alanda çalışan öğretmenlerin, özel eğitim 

bölümünde görev yapan öğretim elemanlarının, OSB sahip çocuğu olan ebeveynlerin uygun 

eğitim ortamı ile ilgili görüşlerini değerlendirmektir. Ayrıca OSB olan çocukların da hayal ettiği, 
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kendini mutlu hissettiği eğitim ortamı kendilerine sorularak bu eğitim ortamının resmini 

çizmeleri istenmiştir. Çocukların nasıl bir eğitim ortamında kendilerini mutlu hissettikleri onların 

eğitiminin verimli olması açısından büyük önem taşımaktadır.  

Ülkemizde OSB olan çocuklara eğitim veren kurumlar incelendiği zaman, normal bir 

rehabilitasyon merkezinden veya özel eğitim okulundan çok da bir farkı olduğu 

görülmemektedir. Oysa OSB diğer gelişimsel yetersizlik alanlarından çok farklıdır. Bu 

çocukların birbirinden çok farklı özellikleri vardır. Eğitim ortamları bu çocukların özellikleri 

dikkate alınarak tasarlanmalıdır. Her detay incelikle düşünülmeli, tasarlanmalıdır. En ufak bir 

detayın atlanması, görmezden gelinmesi davranış problemlerine sebep olabilir. Bu araştırmanın 

amacı; OSB olan çocuklara en uygun eğitim ortamının nasıl ve ne gibi özelliklere sahip olması 

gerektiğini ortaya koymaktır. Araştırmanın bu alanda eğitim veren eğitimcilere, eğitim 

koordinatörlerine ve OSB olan çocuklara yönelik özel eğitim okulu açmak isteyenlere fikir 

vererek örnek olacaktır. 

1.6. Sayıltılar 

Sayıltı, diğer bir adıyla varsayım doğru olduğu kabul edilen genellemeler olarak 

tanımlanmaktadır. “Bir teorinin hangi koşullarda uygulanacağı hangi koşullarda geçerli olduğu, 

varsayımlarla ifade edilir” (1). 

Bu araştırma kapsamında seçilen araştırmaya katılan katılımcılarla yapılan görüşmelerde 

kendilerine sorulan sorulara objektif ve reel bir şekilde yanıtladıkları varsayılmıştır. 

1.7. Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

1) 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile, 

2) OSB olan çocuklara eğitim veren 10 öğretmen, uzmanlığını özel eğitim alanında yapmış 

10 öğretim elemanı, OSB olan çocuğa sahip 10 ebeveyn ve 6 OSB olan çocuk ile 

sınırlıdır. 

1.8. Tanımlar 

OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu): “Toplumsal iletişim ve etkileşim alanında görülen 

yetersizlikler” ve “Sınırlı, yineleyici davranış örüntüleri ve kendini tekrarlayan davranışlar” 

olarak iki alanda kendini belli eden nörogelişimsel bozukluk olarak tanımlanmaktadır (4). 

OÇEM (Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi): Zorunlu öğrenim yaşında olup normal ilköğretim 

programlarına devam edemeyecek özelliklerde olan otizmli çocukların öğrenim gördüğü 

okullardır (5). 
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2. KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE İLGİLİ LİTERATÜR 

2.1. Otizm Spektrum Bozukluğu ( OSB)  

2.1.1. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanımı  

En anlaşılabilir tanımıyla iletişim kurmakta zorluk olarak tanımlanan ‘otizm’, genellikle yaşamın 

ilk 3 yılı içinde kendini gösteren, özellikle sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinin gelişiminde 

önemli derecede ortaya çıkan bir nörogelişimsel bir yetersizliktir (10).  

Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayımlanan kılavuza (DSM-V’e) göre; Otizm şu şekilde 

tanımlanmaktadır; “Otizm Açılımı Kapsamında Bozukluk” ve otizmin tanı ölçütleri şu şekilde 

verilmiştir:  

“DSM-V Otizm Spektrum Bozuklukları Tanı Ölçütleri  

A. Şimdi veya geçmişte farklı şekillerde görülen toplumsal iletişim ve toplumsal etkileşimde 

sürekli yetersizliğin olması.  

1) Sosyal -duygusal karşılık vermede yetersizlik (örn. Sıra dışı toplumsal yakınlaşma, karşılıklı 

konuşmada güçlük; ilgilerini, duygularını veya duygulanımını paylaşmada yetersizlik, sosyal 

etkileşime cevap vermeme gibi yetersizlikler.)  

2) Sosyal etkileşim için kullanılan sözel olmayan iletişimsel davranışlarda yetersizlik (örn. sözel 

ve sözel olmayan iletişimde yetersizlikler, sıra dışı göz kontağı, beden dili veya jestleri anlamakta 

ve kullanmakta yetersizlik; yüz ifadesi ve beden dilinde bariz eksikler.)  

3) İlişkileri geliştirmekte, devam ettirmekte ve anlamakta güçlük, Örneğin farklı toplumsal 

ortamlara uygun davranamamak, hayali oyunda yetersizlik, arkadaş edinememe ve arkadaşa ilgi 

duymama gibi.  

B. Sınırlı, tekrarlayıcı davranışlar, ilgiler ya da etkinliklerle kendisini belli eder.  

1) Basmakalıp veya tekrarlayıcı motor hareketler, nesne kullanımı veya konuşma (Basit motor 

stereotipiler, oyuncakları dizme veya çevirme, ekolali, kendine özgü cümleler)  

2) Aynılıkta ısrarcılık, rutinlere aşırı bağlı olma veya ritüelleşmiş sözel ve sözel olmayan 

davranışlar, (önemsiz değişikliklerde aşırı kaygı, geçişlerde zorlanma, değiştirilemeyen düşünce 

tarzı, selamlaşma ritüelleri, her gün aynı yolu veya aynı yemeği tercih etme gibi.)  

3) Konu veya yoğunluk açısından sıra dışı sınırlı, sabit ilgiler (sıra dışı nesnelere anormal aşırı 

bağlılık, aşırı tekrarlayıcı veya sınırlı ilgiler.)  

4) Duyusal olarak aşırı ya da az duyarlılık veya uyaranların duyusal boyutuna aşırı ilgi (acıya, 

sıcağa aşırı duyarsızlık, belirli ses veya dokunuşlara karşı ani tepki verme, nesneleri koklama 

veya onlara dokunma, ışık veya hareketle ilgilenme.)  

C. Belirtiler erken gelişim dönemlerinde ortaya çıkmalı (toplumsal beklenti sınırlarını aşıncaya 

dek fark edilmemiş veya daha sonra öğrendiği yollarla gölgelenmiş olabilir.)  

D. Belirtiler sosyal, mesleki ve başka önemli alanlarda klinik olarak anlamlı düzeyde bozukluğa 

sebep olmalıdır.  

E. Bu bozukluk zihinsel yetersizlik veya genel gelişimsel yetersizlik sebebi ile olmamalıdır. 

Zihinsel yetersizlik ve OSB sıklıkla bir arada görülür, ancak OSB ve zihinsel engellilik tanısı 

konması için sosyal iletişimsel düzeyin genel gelişimin altında olması gerekir. 
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DSM-IV’e göre otistik bozukluk, Asperger bozukluğu ve yaygın gelişimsel bozukluk tanısı almış 

olanlara OSB tanısı verilmelidir. Sosyal iletişimsel alanda problem olan ancak OSB tanısı 

almayanlar sosyal iletişimsel bozukluk açısından değerlendirilmelidir.  Zihinsel yetersizliğin 

eşlik edip etmediği, dil yetersizliğinin, bilinen bir tıbbi, genetik veya çevresel faktörün, başka 

nörogelişimsel, ruhsal veya davranışsal durumların olup olmadığı değerlendirilmelidir” (13). 

2.2. Otizm Tanısı Alan Çocuklarda Özel Eğitimin Önemi  

Otizmli çocuklarında normal gelişim gösteren çocuklar gibi eğitimden yararlanma hakkı vardır. 

Otizm tanısı alan çocukların eğitim programlarının planlanması, yoğun ve kesintisiz eğitim 

almaları çok büyük önem taşımaktadır (6). Otizmli çocukların eğitimi çocukların bireysel 

özellikleri ve ihtiyaçları belirlenerek, aile ve çocuğun ihtiyacına göre hazırlanan 

bireyselleştirilmiş eğitim programı olarak tanımlanır (25). 

Eğitimi planlama aşamasında ilk olarak çocuğa kazandırmak istenilen beceriler ve yok edilmesi 

gereken davranışlar belirlenir. Yeni bir beceriyi kazandırmada, problem davranışı azaltmada, 

yeni bir davranış kazandırmada pekiştirme teknikleri ve pekiştireçlerden yararlanılmaktadır (26). 

Otizmli çocukların eğitiminde amaç, çocukların kendi özellikleri ile birlikte çevresindeki 

insanların beklentileriyle uyumlu ve mutlu bireyler olmasını sağlamaktır. Bunu sağlamanın en iyi 

yolu ise, onların farklılıklarını bilmek ve onları kabul etmektir. Otizmli çocukların aldığı eğitimin 

sürekli olarak yenilenmesi, zenginleştirilmesi ve gerektiği yerlerde uyarlamalar yapılması 

gerekmektedir. Ayrıca onların eğitimine sosyalleşmelerine de destek olacak ortamlar 

hazırlanmalıdır. Bu konuda normal gelişim gösteren akranlarının da büyük desteği gerekir. Bu 

anlamda da normal gelişim gösteren çocuklara otizmin ne olduğu ile ilgili bilgi vermek, onları 

yönlendirmek gerekmektedir. Bu ortamlar OSB olan çocukların sosyalleşmesine çok büyük etkisi 

olacaktır (25). 

2.3. OSB’li Öğrencilerin Eğitim Ortamları  

Ülkemizde OSB’li çocukların tanılama ve yerleştirme süreci öğretilebilir ve eğitilebilir 

çocuklarda olduğu gibi uygulanmaktadır. Bu çocukların özel eğitim kurumuna yerleştirilmesi; 

tıbbi tanılamadan sonra RAM’da eğitsel tanısı konularak İl Eğitim Kurulu kararıyla yapılır (43).  

Ülkemizde OSB tanısı almış çocuklar çeşitli eğitim ortamlarında eğitim görmektedirler. Bu 

ortamlardan bazıları Bağımlı OÇEM’ler, Bağımsız OÇEM’ler ve kaynaştırma sınıflarıdır. 

Bağımlı OÇEM; Okul öncesi dönemden ilköğretime kadar çeşitli programlarla ve kaynaştırma 

eğitimi yoluyla devam edebilecek OSB çocuklar için ilköğretim okulu bünyesinde açılan 

merkezlerdir. İlçede OSB tanısı konulmuş en az üç çocuk varsa uygun eğitim ortamı hazırlanarak 

bağımlı OÇEM açılır. Bağımlı OÇEM’ler, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu tarafından açılır ve 

kapatılır. Bağımlı OÇEM’ de en çok üç eğitim ortamı ve en fazla dokuz OSB’li öğrenci bulunur. 

OÇEM’ler, ilköğretim okullarının bünyesinde açılmış ya da özel eğitim sınıfı seviyesinde faaliyet 

gösteren bağımsız olarak açılan, tıbbi ve eğitsel tanısı konulmuş OSB özellikler gösteren, 3-15 

yaş grubundaki çocukların bireyselleştirilmiş eğitim programlarıyla kaynaştırma, grup ve birebir 

eğitim uygulayan özel eğitim kurumlarıdır (44).  

Bağımsız OÇEM; OSB özellikleri ve bireysel farklılıkları sebebiyle kaynaştırma eğitiminden 

yararlanamayan 3-15 yaş grubundaki OSB çocukların kendilerine yetecek derecede bağımsız 
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yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla açılan merkezlerdir. Eğitim-ortamı, birebir ve grup 

eğitimine uygun olarak düzenlenir. Fiziksel düzenleme yapılırken eğitim ortamı, her öğrenci için 

beş metre kare olarak düzenlenmesi gerekir. Bağımsız OÇEM’ de mutfak, müzik odası, resim 

atölyesi, spor salonu ve oyun odası yer almalıdır. Ayrıca, okulda eğitim bölümleri, okul öncesi 3-

6 yaş, İlköğretim 7-11 yaş ile 12-15 yaş olarak ayrılır. Bağımsız OÇEM, eğitim uygulama 

okullarının açılış esaslarına uygun olarak RAM’ların araştırma ve incelemesi sonucunda 

yapılacak teklife göre Bakanlıkça açılır ve kapatılır (44).  

Kaynaştırma Sınıfları; Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ne (2006) göre kaynaştırma “özel 

gereksinimi olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği 

olmayan akranları ile birlikte resmi ve özel; okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim ve yaygın 

eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır.” Kaynaştırma 

uygulamaları tam zamanlı kaynaştırma, kaynak oda destekli kaynaştırma, yarım zamanlı 

kaynaştırma olarak üç şekilde uygulanabilmektedir. Tam zamanlı kaynaştırma, özel gereksinimli 

öğrencinin kaydının normal eğitim ortamlarında olduğu; öğrencinin tüm gün boyunca normal 

eğitim ortamında, normal sınıf öğretmeninden eğitim aldığı durumdur. Bu durumda sınıf 

öğretmeni öğrencinin sınıf içindeki gereksinimlerini karşılamakla yükümlüdür. Ancak, bireysel 

gereksinimlerine bağlı olarak, öğrencinin destek hizmetlerden yararlanması söz konusudur (45).  

Kaynak oda destekli kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencinin kaydının normal eğitim 

ortamında olduğu durumdur. Fakat öğrenci sınıftaki programdan geri kaldığı ve desteğe 

gereksinim duyduğu durumlarda, özel eğitim öğretmeninden destek alır. Özel gereksinimli 

öğrenci eğitime ek olarak kaynak oda desteği alır (46).  

Yarım zamanlı kaynaştırma, özel gereksinimli öğrencinin kaydının özel sınıfta olduğu ve 

öğrencinin bazı derslerde normal sınıfta eğitim aldığı durumlardır. Kırcaali’ye (2005) göre, 

kaynaştırmanın bu şekilde uygulanması çok yaygın olarak görülmemekle birlikte, 

uygulandığında özel gereksinimli öğrenci açısından yararlarının çok olacağı düşünülen bir 

uygulama şeklidir. 

OSB’li öğrenciler, normal gelişim gösteren bireyler gibi eğitim ortamı içindeki değişiklikleri 

kolaylıkla fark edemeyebilirler. Onların tepkilerini bilmek ve anlamak çok önemlidir. Bu yüzden 

eğitim ortamlarının özelliklerinin onların eğitiminde çok büyük önemi vardır. Karışık ve 

düzensiz bir ortam onların gerilmesine sebep olmaktadır. OSB’liler sesleri, şekilleri ve mekanları 

kolaylıkla ayırt edemezler. Bu yüzden karışık bir görüntü onların rahatsız olmasına sebep olur. 

Sakin bir eğitim ortamı, rahat kullanılan ve düzenli bir ortam onların gerginliğinin azalmasını 

sağlar (47).  

Bazı eğitim ortamlarında detaylar çok karmaşık olabilmektedir. OSB’li bireyler bu detaylara 

takılarak rahatsız olabilirler. Bu sebeple eğitim ortamlarının karmaşıklığı ve görüntüdeki 

detayların azaltılması gerekir. Çok farklı malzemelerin kullanılmadığı ortamlar, OSB’li kişilerin 

takıntılı davranışlarını azaltmaktadır (47, 48). 

 Eğitim ortamlarının tavanı yaklaşık 3.5 m yüksekliğe sahip 3x5m bir ortam çok geniş bir mekan 

izlenimi oluşturacağı için OSB’li çocuklar kendilerini rahat, sınırsız ve özgür hissetmelerine 
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sebep olacaktır. Kendilerini sıkışmış hissetmedikleri için takıntılı davranışlarında azalma 

görülecektir (48). 

Eğitim ortamlarının aydınlatması da OSB’li çocukları etkileyen özelliklerden biridir. Eğitim 

ortamlarının gün ışığını iyi alabilmesi gerekir. OSB’li çocukları gün ışığı iyi rehabilite eder. Az 

gün ışığı veya karanlık ortamlar bireylerin kaygılarını arttırmakta ve dolayısıyla davranış 

problemlerine sebep olmaktadır. Dikkat edilmesi gereken özelliklerden biri de, ışık çok parlak 

olmamalıdır. Çok parlak ışık OSB’li bireyleri huzursuz eder. Gün ışığı ayarı en doğru tercih 

olacaktır. Aydınlatma donanımlarının eğitim ortamında bulunan yerleri çocukların erişiminden 

uzak olması gerekmektedir. Görünmez ve çıkıntısı olmayan yuvalar tercih edilmesi uygundur. 

Böylece OSB’li bireylerin dikkatini çekmez (47, 49). 

Eğitim ortamlarının havalandırması sağlık açısından daha uygun olduğu için doğal yollarla 

yapılmalıdır. Eğitim ortamının pencereleri, OSB’li bireyler için herhangi bir risk oluşturmaması 

için yüksekte yer almalıdır. Böylece havalandırma da düzenli sağlanmış olur (48). 

Eğitim ortamları için ısıtma sistemi yerden ısıtma olarak tercih edilmelidir. Görünmeyen bir 

ısıtma sistemidir, yer kaplamaz ve keskin köşeleri bulunmaz. Geleneksel radyatörler OSB’li 

çocuklar için risklidir. Radyatörlerin ara boşluklarından birçok nesne geçebilir. Bu da hoş bir 

görüntü oluşturmaz. Ayrıca OSB’li çocuklar radyatörlerin üzerine bir şey atabilir, tırmanabilir ve 

tehlikelere sebep olabilirler. Bu yüzden en uygun ısıtma yöntemi yerden ısıtmadır (48, 49). 

OSB’li bireylerin hassas olduğu konulardan biri de, sestir. Bu yüzden eğitim ortamlarının ses 

yalıtımı çok önemlidir. Yerde bulunan halılar ayak seslerini azaltacağı için tercih edilmelidir. 

Taşlı duvar bitişleri örneğin düzgün yüzlü tuğla işi tırmıklı birleşimli yansımış ses dalgalarını 

kırma konusunda oldukça iyidir. Böylece ses düzeyini azaltmaktadır. Yansıyan sesi önlemek için 

ses emici arkalıklı tavanlar kullanılmalıdır. Tavanlar 10 mm aralıklarla döşenmiş lata 

kerestelerdir. Ses bu aralıklardan girer ve arkadaki ses emici katman tarafından emilir. Ses 

dalgası duvara vurur fakat geri yansımaz. Eğitim ortamların duvarları ile ilgili en uygun tercih 

budur. (48, 49). 

Eğitim ortamlarının duvar rengi bireylerin hisleri üzerinde oldukça etkilidir. Bazı renkler OSB’li 

bireyleri sakinleştirirken bazı renkler ise rahatsız eder. Pembenin tonları ve mor en pozitif renk 

olarak bulunmuştur ve bu sebeple duvarlarda kullanılmaktadır. Gri rengi de çok kullanılmaktadır. 

Doğal ve yansıtmayan bir renk olduğu için pozitif veya negatif bir etkiye sebep olmamaktadır. 

Bu yüzden eğitim ortamının pencereleri, kapıları gri tercih edilmelidir (48, 49). 

Eğitim ortamlarının kapı ve pencereleri OSB’li bireylerin kaçmalarını engelleyecek şekilde 

tasarlanmalıdır. Pencereler kilitli tercih edilmelidir. Çift camlı olup, her iki camda da 

sertleştirilmiş veya lamine edilmiş olmalıdır. Bu özellik iki cam arasına gölgelik konmasını 

sağlamaktadır. Tüm kapı ve pençeler lamine ve güvenlikli camlardan üretilmelidir. Bölünmemiş 

büyük boyutlu camlar olmamalıdır. Eğitim ortamlarında bulunan dolap kapıları akordeon kapı 

olarak tasarlanmalıdır. Kapılarda en az üç menteşe olmalıdır. Tüm kapılarda yangın dayanımları 

bulunmalıdır (48). 

OSB’li çocukların okullarında en sık tercih edilen zemin türü kolay silinebilen vinil tipi 

yüzeylerdir. Kolay silinebilmesinin yanında ses geçişini engelleyici bir malzeme seçilmesi 



191 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

gerekmektedir. Eğitim ortamlarının zemini halı tercih edilecekse mutlaka ter parça tercih 

edilmelidir. Halı birleşim yerleri giriş kapılarının oraya denk gelmelidir. Kapı eşiklerinin 

kaplama birleşimleri sağlam bir şekilde bantlanmalıdır. Halılar, mutlaka kolay temizlenebilir bir 

malzemeden seçilmelidir (48).  

 

3.GEREÇ VE YÖNTEM   

3.1. Araştırmanın Modeli  

Bu araştırma OSB olan çocuklar, çocukların ebeveynleri, eğitimcileri ve bu alanda eğitim veren 

akademisyenlerin görüşleri doğrultusunda, OSB olan çocuklara uygun eğitim ortamı ile ilgili 

görüşlerin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaca göre nitel araştırma yöntem ve 

tekniklerinden görüşme tekniği kullanılarak yapılandırılmıştır.  

3.2. Çalışma Grubu  

Araştırmanın evreni İstanbul ili kamu ve özel eğitim kurumlarında 2017-2018 eğitim öğretim 

yılında devam etmekte olan OSB’li çocukların ebeveynleri ve eğitimcileri ile çeşitli 

üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Özel Eğitim Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşmaktadır. 

Nitel araştırmaların evreni temsil etme özelliği olmadığından dolayı evren sayısı hesaplanmayıp 

uygun örnekleme yöntemi kullanılarak 10 OSB’li çocuğun ebeveyni, 10 OSB’li çocuğun 

öğretmeni, 10 öğretim elemanı ve 6 OSB olan birey araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada kullanılan veri toplama araçları araştırmacı tarafından hazırlanan ‘Özel Eğitim’ 

bölümü akademisyenlerine ait demografik bilgileri (cinsiyeti, yaşı, mesleğindeki çalışma süresi 

ve eğitim durumu) toplamak amacıyla “Akademisyen Demografik Bilgi Formu”, OSB’li 

çocuklarla çalışan öğretmenlere (cinsiyeti, yaşı, öğrenim durumu, mezuniyet alanı, OSB’li 

çocuklarla çalışma süresi, eğitim ortamlarının düzenlenmesi ile ilgili eğitim alıp almadığı) ait 

demografik bilgileri toplamak için “Öğretmen Demografik Bilgi Formu”, OSB’li çocukların 

ebeveynlerine ait demografik bilgileri toplamak amacıyla (cinsiyeti, yaşı, mesleği, eğitim 

durumu, yaşadığı yer, gelir durumu, OSB’li çocuğunun eğitim alma süresi, aile eğitim 

seminerlerine katılıp katılmama durumu) “Aile Demografik Bilgi Formu”, OSB’li çocuklara ait 

demografik özellikleri belirlemek amacıyla (cinsiyeti, yaşı, eğitim alma süresi) “Çocuk 

Demografik Bilgi Formu” kullanılmıştır.  

Katılımcıların OSB’li çocuklara uygun eğitim ortamının tasarımını belirlemek amacıyla 

araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman görüşleri alınarak belirlenen eğitim ortamının fiziksel 

yapısı ile ilgili on iki sorudan oluşan görüşme formu ile toplanmıştır. Veri toplama formunun 

ayrıntıları aşağıda verilmiştir. 

3.3.1. Görüşme Soru Formu  

Araştırmanın amacı doğrultusunda katılımcılara sorulacak olan yarı yapılandırılmış sorular 

kullanılmıştır. İlgili bölüm akademisyenleri, OSB’li çocuklarla çalışan öğretmenler ve OSB’li 

çocukların ebeveynlerinin görüşlerini belirlemek amacıyla OSB’li eğitim ortamlarının fiziksel 

özellikleri ve eğitim ortamlarının nasıl olması gerektiği ile ilgili sorular yöneltilmiştir.  

Tablo 5’te görüşme soruları verilmiştir.  
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Tablo 5: Görüşme Soruları 

1.Otizm Spektrum Bozukluğu olan bir çocuğun eğitim alacağı eğitim ortamın iç mekan özellikleri sizce 

nasıl olmalıdır? 

Sizce eğitim ortamının kapı özelliği nasıl olmalıdır?  

Sizce eğitim ortamının pencere özelliği nasıl olmalıdır?  

Sizce eğitim ortamının tavan özelliği nasıl olmalıdır?  

Sizce eğitim ortamının zemin özelliği nasıl olmalıdır? 

Sizce eğitim ortamının aydınlatma özelliği nasıl olmalıdır? 

Sizce eğitim ortamının duvar özelliği nasıl olmalıdır? 

Sizce eğitim ortamında bulunan dolapların özelliği nasıl olmalıdır? 

Sizce eğitim ortamının havalandırma, ısınma vs özelliği nasıl olmalıdır?  

Sizce eğitim ortamında bulunan panoların özelliği nasıl olmalıdır?  

Sizce eğitim ortamında bulunan masa ve sandalyelerin özellikleri nasıl olmalıdır?  

Sizce Otizm Spektrum Bozukluğu olan çocuklar için kullanılan eğitim materyalleri ne gibi özelliklere sahip 

olmalıdır?  

 

Diğer eklemek istediğiniz özellikler nelerdir? 

 

 

Tablo 5’de akademisyenler, öğretmenler ve ebeveynlere yönelik görüşme soruları verilmiştir. 

OSB’li çocuklara ise uygun eğitim ortamının belirlenmesi amacıyla boş bir A4 kâğıda “Bana 

kendini daha mutlu hissedeceğin sınıfı çizer misin?” yönergesi verilerek hayalindeki eğitim 

ortamını çizip anlatması istenmiştir. Çocukların vermiş olduğu yanıtlar çizmiş olduğu resmin 

yanına not alınmıştır.  

3.4. Verilerin Toplanması  

Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan “Akademisyen Demografik Bilgi 

Formu”, OSB’li çocukların öğretmenleri için hazırlanan “Öğretmen Demografik Bilgi Formu”, 

OSB’li çocukların ebeveynleri için hazırlanan “Aile Demografik Bilgi Formu” ve OSB’li 

çocuklara ait bilgileri toplamak amacıyla “Çocuk Demografik Bilgi Formu”  kullanılmıştır. 

OSB’li çocuklara uygun eğitim ortamlarının tasarımı ile ilgili görüşleri almak için ise uzman 

görüşü alınarak hazırlanmış görüşme sorularından oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formları 

ile veriler toplanmıştır. OSB’li çocuklara ise “Bana kendini daha mutlu hissedeceğin sınıfı çizer 

misin?” yönergesi verilerek boş bir A4 kâğıda istediği eğitim ortamını çizip anlatması 

istenmiştir. Çocukların çizmiş olduğu resimler onlara sorulan sorulara verdikleri cevaplara göre 

resmin kenarına notlar alınmıştır.  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilikten alınan izinler doğrultusunda İstanbul İli Özel Tohum 

Otizm Vakfı ile görüşülerek randevu alınmıştır. OSB’li 6 öğrenci, OSB’li çocuklarla çalışan 10 

öğretmen ve OSB’li çocukların ebeveynlerinden 10 kişi ile gönüllülük esasına dayalı olarak veri 

toplanmıştır. Eskişehir Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Özel Eğitim 

Bölümünden 10 akademisyen ile görüşerek randevu alınmış ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmeler sırasında katılımcıların iznine dayalı olarak ses kaydı alınmıştır. Her bir katılımcı ile 

görüşmeler ortalama 20-30 dakika sürmüştür. 



193 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

3.5. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması  

Araştırmanın verilerinin analizi sırasında kişisel bilgi formlarından elde edilen bilgilerin 

frekansını hesaplayabilmek için SPSS 21 istatistik paket programı kullanılmıştır. Buradan 

katılımcıların demografik bilgilerinin frekansları alınarak dağılımları yorumlanmıştır. Görüşme 

formlarından elde edilen veriler ise uzman görüşü doğrultusunda içerik analizi yapılmıştır. 

Ayrıca güvenilirliğin arttırılması açısından katılımcıların ham verilerine de yer verilmiştir. 

 

4. BULGULAR VE SONUÇLAR 

OSB olan çocuklara uygun eğitim ortamı görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılan araştırmanın 

sonuçlarına göre;  

• Ebeveynlerin, çocukların eğitimine önem verdiğini, çocuk eğitiminde öğretmenlerin 

desteğine ihtiyaç duydukları ve işbirliği halinde çalışmak istedikleri görülmüştür. Aile 

eğitimlerine düzenli katılan aileler, çocuk eğitimi konusunda daha ilgili ve daha gerçekçi 

beklentiler içinde olduğu görülmüştür. 

•  Eğitim ortamının kapı özelliği ile ilgili sonuçlar incelendiğinde, katılımcıların 

çocuklarının güvenliğinin göz önünde tutulması gerektiği ve bu sebeple eğitim ortamında 

bulunan kapıların ergonomik ve çocuğa zarar vermeyecek yapıda olması gerektiğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca OSB olan çocukların bazı stereotipik davranışları olması sebebiyle 

kapı özelliğinin bu davranışları tetikleyici özelliklere sahip olmaması gerekmektedir. 

Örneğin, iki yana açılan kapıların çocukların stereotipik davranışlarını tetiklediği bu tür 

kapıların problem davranışa sebep olabileceğini düşünülmektedir.  

• OSB olan çocuklara öğretilmesi gereken hedeflerden biri de; bağımsız davranışlar 

kazandırmaktır. Katılımcılar eğitim ortamlarının kapı kollarının çocukların bağımsız 

olarak açıp kapatabilmelerine yönelik olması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca otizme ek 

engel olarak fiziksel yetersizlik söz konusu ise kapının o genişlikte olması gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

• Ebeveynler eğitim ortamında bulunan kapılarda içeriyi gösteren ama içeriden bakınca 

dışarıyı göstermeyen minik bir cam olması gerektiğini belirtmiştir. Eğitim ortamının 

kapısında böyle bir özelliğin olmasını istemelerinin sebebi, dersi dışarıdan 

gözlemleyebilmektir. Öğretmenlerin görüşleri ise bu sonucun aksine, eğitim ortamında 

bulunan kapılarda cam olması ve bu camın içeriden bakınca dışarıyı göstermesi, dışarıdan 

bakınca içeriyi göstermemesi yönündedir.  

• Öğretmenler, ebeveynlerin dışarıdan dersi gözlemlemesinin, hem öğrencinin hem de 

kendilerinin dikkatini dağıttığını belirtmiştir. Öğrencilerin camdan bakan annesini veya 

babasını görünce onun yanına gitmek istediğini ve bu durum karşısında dersin 

bölündüğünü ifade etmiştir.  

• Ebeveynlerin ve öğretmenlerin eğitim ortamının kapı özelliği ile ilgili ortak görüşlerinden 

biri, eğitim ortamında bulunan kapıların farklı ortamlarda gördüğü kapılarla aynı 

özelliklerde olması yönündedir. Kapı özelliğinin tüm sınıflarla aynı olması, çocuğun daha 

kolay bir şekilde genelleyebileceği görüşündedir.  
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• Katılımcıların eğitim ortamının pencere özelliği ile ilgili görüşleri incelendiğinde, 

çocukların güvenliğinin ön planda olması gerektiği ve pencerelerin çocukların güvenliğini 

göz önüne alarak tasarlanması gerektiği sonucu elde edilmiştir. Ayrıca, kilitli bir sistem 

olması gerektiği ve bu kilidin öğretmen kontrolünde kullanılması gerektiği belirtilmiştir.  

• Katılımcılar, pencerelerin sağlam olması, top vs geldiği zaman kırılmaması gerektiği 

görüşünü belirtmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan katılımcılara göre pencereler çocukların 

stereotipik davranışlarını tetikleyici özellikte olmaması gerekmektedir. Geniş pencereler 

kullanılması, daha ferah bir ortam yaratmak için ışığı yeteri kadar alması gibi önlemlerle 

stereotipik davranışların önüne geçilebileceği sonucu elde edilmiştir. OSB çocukların ses 

hassasiyeti sebebiyle pencerelerde ses geçirmezlik özelliğinin de olması gerektiği 

belirtilmiştir.  

• Araştırmaya katılan katılımcıların eğitim ortamının tavan özelliği ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde, OSB çocukların güvenliğini göz önüne alarak tasarlanması gerektiği 

sonucu elde edilmiştir. Alçak ve asma tavan olmaması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Çocukların tavana bir nesne fırlatabilme ihtimallerine karşı sağlam olması gerektiği 

görüşündedirler. Ayrıca çocukların stereotipik davranışlarını arttırıcı özellikte olmaması 

gerektiğini, ortam atmosferini ferah gösterecek şekilde tasarlanması gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

• Katılımcılara göre, çocukların ses ve ısı hassasiyeti göz önüne alınarak eğitim ortamı 

tavanlarının yalıtımı iyi yapılmış olması gerekmektedir. Ayrıca tavanın duvarla aynı renk 

olması ve sade bir rengin tercih edilmesi gerekmektedir. 

• Ebeveynler eğitim ortamında bulunan tavanın çocukların eğitimine destek olacak şekilde 

tasarlanabileceği görüşündedir. Eğitim ortamının tavanı gökyüzü, gezegenler motifi vs 

konuları içeren sembollerle tasarlanması ve böylece çalışılan programları destekleyici ve 

pekiştirici olabileceği görüşünü belirtmişlerdir.  

• Katılımcıların eğitim ortamının zemin özelliği ile ilgili görüşleri incelendiğinde, önem 

verilen özellikler çocuğun güvenliği, hijyen açısından uygun olması ve stereotipik 

davranışları önleyici özellikte olması gerektiği yönündedir. Eğitim ortamının zemini 

kolay temizlenebilir ve antibakteriyel olmalıdır. Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek 

için kaydırmaz özellikte olması gerekmektedir. Ayrıca zeminin çocukların düşme 

ihtimaline karşı, çocuklara zarar vermeyecek yumuşak mineflo ile kaplanabileceği 

belirtilmiştir.  

• Öğretmen ve ebeveynlerin ortak görüşlerinden biri; eğitim ortamının zemin özelliğinin de 

eğitime destek olarak tasarlanabileceği yönündedir. Öğretmen ve ebeveynler, eğitim 

ortamının zemininde çocukla çalışılan programlar yer alabilir. Örneğin, tren rayı, sayılar, 

hayvan figürleri vs zemin üzerinde tasarlanabileceği görüşünü belirtmiştir.  

• Eğitim ortamının aydınlatmasının hem çocuk hem öğretmenin göz sağlığı açısından 

uygun olması gerektiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca çocukların stereotipik davranışlarını 

arttırabilme ihtimaline karşı parlak ışık olmaması gerektiği sonucu elde edilmiştir. 
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• Katılımcılar eğitim ortamının aydınlatmasının doğal yollarla olması gerektiğini ve bunun 

için gün ışığından yararlanmak gerektiğini belirtmiştir. Eğer gün ışığından 

yararlanılamıyorsa led özelliği olmayan, gün ışığı özelliği olan aydınlatma sistemlerinin 

kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.  

• Öğretmenlere göre, avize veya sarkıt özellikte aydınlatma sistemi tehlike yarattığı için 

kullanılmaması gerekmektedir.  Ayrıca öğretmenler, bazı otizmli çocuklarda epilepsi 

görülebildiğini, epilepsi nöbetlerini parlak ışık tetiklediği için aydınlatmanın kesinlikle 

göz alıcı parlaklıkta olmaması gerektiği görüşündedir. 

• Katılımcıların eğitim ortamının duvar özelliği ile ilgili görüşleri incelendiğinde, 

çocukların stereotipik davranışlarını önleyici özellikte olması gerektiği sonucuna 

varılmıştır. OSB olan çocuklarda problem davranışlara bağlı olarak duvara başını vurma, 

çarpma, bir şeyler fırlatma gibi davranışlar görülebilmektedir. Herhangi bir tehlikeye ve 

kazaya sebep olmamak için duvarın yumuşak bir yapıda olması gerektiği, çocuk boyuna 

kadar olan kısmın ve duvarın sadece bir bölümünün süngerle kaplanması gerektiği 

sonucuna varılmıştır.  

• Çocukların ses duyarlılığı göz önüne alınarak duvarların yalıtımının iyi yapılmış olması 

gerekmektedir. Ayrıca duvarların renk seçiminin de sade bir renk tercih edilmesi, göz 

alıcı özellikte olmaması gerektiği sonucu elde edilmiştir.  

• Eğitim ortamının dolap özelliği ile ilgili sonuçlar incelendiğinde, katılımcıların görüşü 

eğitim ortamında bulunan dolapların çocukların stereotipik davranışlarını tetikleyici 

özellikte olmaması gerektiği yönündedir. Ayrıca çocukların güvenliği göz önüne alınarak 

tasarlanması gerektiği sonucuna varılmıştır. Eğitim ortamında bulunan dolapların 

herhangi bir kazaya sebep olmamak için duvara monte olarak tasarlanması gerektiği 

sonucu elde edilmiştir. Çocuklara zarar vermeyecek, sivri köşeli yerleri olmamalı, 

çocuğun elini, parmağını sıkıştıracağı özelliklerinin olmaması gerektiği sonucu elde 

edilmiştir.  

• Akademisyenler ve ebeveynler, eğitim ortamında bulunan dolapların kapalı olması 

gerektiğini belirtirken, öğretmenler dolapların açık raflı olması gerektiğini belirtmiştir. 

Bunun sebebini ise, etkileşim fırsatı ihtimalinin yüksek olması şeklinde belirtmişlerdir. 

Çocuğun açık raflarda bulunan nesneleri görüp eğitimcisinden talep etmesi, fırsat 

öğretimi şansı doğurmasıdır. Ayrıca katılımcılara göre, eğitim ortamında bulunan 

dolapların kişiye özel olarak tasarlanması gerekmektedir. Çocuğun kendine ait eşyalarını 

kendi dolabına koyması ve böylece bağımsız davranışlar kazandırmayı destekleyeceği 

görüşündedir. 

• Katılımcıların eğitim ortamının havalandırma, ısınma ile ilgili görüşleri incelendiğinde, 

çocukların stereotipik davranışlarını önleyici ve insan sağlığı açısından uygun olması 

gerektiği sonucuna varılmıştır. Katılımcılara göre, klima çocukların sağlığını olumsuz 

yönde etkilediği için merkezi ısınma sistemi olması gerekmektedir.  
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• Katılımcıların eğitim ortamında bulunan masa ve sandalyeler ile ilgili görüşleri 

incelendiğinde, ebeveyn ve öğretmenler çocukların güvenliğini ön planda tuttuğu ve bu 

sebeple ergonomik özelliklere sahip olması gerektiğini belirtirken, akademisyenler bu 

görüşlere ek olarak çocukların stereotipik davranışlarını önleyici özellikte olması 

gerektiğini belirtmiştir.  

• Eğitim ortamında bulunan masa ve sandalyelerin çocukların boyuna ve kilosuna uygun 

olması, sağlam olması, çocuğa zarar verecek sivri köşeli vs olmaması,  işlevsel olması 

katılımcıların ortak görüşüdür.  

• Akademisyenlere göre eğitim ortamında bulunan masa ve sandalyelerin çocukları 

problem davranış sırasında kolaylıkla kontrol altına alabileceği özellikte olması 

gerekmektedir. Masa ve sandalyelerin u şeklinde yuvarlak hatlı, fasülye masa olarak 

adlandırılan masaların kullanılması önerilmiştir.  

• Öğretmenlerin diğer katılımcılardan farklı bir görüşü ise, masaların altında raf olması 

yönündedir. Bu raflara öğrenciler kendi materyallerini yerleştirebilirler. Böylece bağımsız 

davranışlar kazandırmaya katkısı olacağını belirtmişlerdir. 

• Katılımcılara göre eğitim ortamında bulunan panoların çocukların güvenliğini koruyacak 

özellikte olması gerekmektedir. Ayrıca eğitim ortamında bulunan panoların çocuklara 

bağımsız davranışlar kazandırmayı sağlayacak yönde olması gerektiği sonucu elde 

edilmiştir.  

• Akademisyenler ve öğretmenlerin ortak görüşlerinden biri, panoların çocukların 

stereotipik davranışlarını tetikleyici olmaması yönünde özelliklere sahip olmasıdır. 

Katılımcıların görüşlerine göre, sınıf ortamında bulunan panoların göz yorucu olmaması, 

uyaranlardan temizlenmiş olması gerekmektedir. Uyaranın çok olduğu sınıf ortamında 

çocuğun dikkati kolaylıkla dağılmakta ve problem davranışa sebep olmaktadır. Bu 

sebeple panoların mümkün olduğunca uyaranlardan temizlenmiş olması gerekmektedir.  

• Katılımcıların görüşlerine göre sınıf ortamında bulunan panolara çocukların yapmış 

olduğu etkinliklerin gün içinde asılması, gün sonunda çıkarılması gerektiği yönündedir. 

Çocukların kendi etkinliklerini kendileri panoya asması bağımsız davranışlar 

kazanmalarını destekleyecek, kendi etkinliklerinin panoda sergilendiğini görmesi ise 

çocuk için motivasyon olacaktır. Katılımcılar panolara asmak için kullanılan materyalin 

çocuğa zarar vermeyecek bir materyal olması görüşündedir. Küçük parçalı, iğneli vs değil 

de mıknatıslı materyaller önerilmektedir.  

• Katılımcılara göre, kullanılan eğitim materyallerinin işlevsel özelliklere sahip olmasına ek 

olarak çocukların güvenliği ve sağlığına özen gösterecek özelliklere de sahip olması 

gerekmektedir. Kullanılan eğitim materyallerinin çocukların yaşına ve gelişim seviyesine 

uygun olması gerekmektedir. Katılımcılar, materyallerin sağlam olması, kolay 

kırılmayan, dökülmeyen, bozulmayan özellikte materyallerden tercih edilmesi 

görüşündedir. Ayrıca tercih edilen materyaller çok amaçlı olmalı, birden fazla hedef 

alanına hizmet etmesi gerekmektedir.  
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• Ebeveynlere göre eğitim materyallerinin sahip olması gereken özelliklerden biri de, 

materyallere kolaylıkla ulaşılabilir olmasıdır. Ebeveynler, öğretmenle işbirliği yaparak 

çalışmanın çocuklarının eğitimi için öneminin farkındadır. Kullanılan materyallerin anti 

bakteriyel olması çocukların sağlığı açısından da büyük önem taşımaktadır. 

• Araştırmaya katılan katılımcılar bir materyali birden fazla çocuk kullandığı için bu 

materyallerin sık sık temizlenmesi, hijyenik olması sağlık açısından önemli olduğu 

görüşündedir.  

• Araştırmaya katılan katılımcıların kendilerine yöneltilen soruların dışında eğitim 

ortamında bulunması gereken özelliklere teknolojinin de eklemesi gerektiği görüşündedir. 

Katılımcılar, teknolojinin günlük yaşamımızı çok fazla etkilemesi sebebiyle eğitime de 

genellenebileceği görüşündedir. Otizmli çocuklar ipad, laptop, tablet gibi teknolojik 

aletlere çok fazla ilgi duymaktadır. Dolayısıyla bu tür teknolojik aletler pekiştireç olarak 

da eğitim ortamında kullanılabilir.  

• Öğretmenler eğitim ortamları haricinde okul ortamında kendilerine ait bir odasının 

olması, ders aralarında dinlenmek için, BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı), BÖP 

(Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı) vs yapmak için ayrı bir bilgisayar odası olması, 

materyallerin bulunduğu bir materyal odası olması kendi motivasyonları açısından önemli 

olduğu görüşündedir.  

• Öğretmenler bazı sınıflarda iki öğrencinin aynı anda bireysel ders yaptığını, bu duruma 

bağlı olarak eğitim ortamında çok fazla ses olması sebebiyle problem davranış 

oluşmaması için sınıfın ortasında paravan gibi bir set çekilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

• Öğretmenlerin bir kısmı, eğitim ortamının geleneksel sınıf şeklinden biraz daha farklı 

olması gerektiği, etkinlik köşeleri şeklinde (okuma köşesi, lego köşesi, kitap köşesi vs) 

tasarlanması gerektiği görüşünü belirtmiştir.  

• Ebeveynlerden bir kişi, eğitim ortamlarında buzdolabı bulunması gerektiğini belirtmiştir. 

Bunun sebebi ise, öğrencilerden ilaç kullananların olması, bu ilaçların sınıfta bulunan 

buzdolaplarında saklanması görüşündedir. Ayrıca çocukların sıcak ortamda kolaylıkla 

bozulabilecek süt, yoğurt gibi pekiştireçlerinin de buzdolabına koyulabileceğini 

belirtmiştir.  

• Araştırma kapsamında otizm spektrum bozukluğu olan altı öğrenci ile görüşülmüştür. Bu 

öğrencilere “Nasıl bir sınıf ortamında kendinizi mutlu hissedersiniz?” diye sorulmuştur. 

Bu sınıf ortamının resmini çizmeleri istenmiştir.  

• Öğrencilerden ikisi, sınıf ortamını kendi ev ortamına benzetmiştir. Bu öğrencilerin ev 

ortamında kendisini mutlu hissettiğini dolayısıyla sınıf ortamını da eve benzeterek 

kendisini mutlu hissettiği görülmüştür. 

• Öğrencilerden biri çizmiş olduğu sınıf ortamına sadece birkaç tane minder ve birkaç tane 

kitap çizmiştir. Bu öğrencinin kitap, hikâye vs Türkçe etkinliklerini sevdiği düşünebilir. 

Bu öğrenci için masal kitapları, hikâye okuma gibi etkinlikler pekiştireç olarak 

seçilebileceği önerilebilir.  
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• Öğrencilerden biri sınıf ortamına birbirinden bağımsız köşeler çizdiği görülmüştür. Bu 

köşelerde ne yaptığı kendisine sorulduğu zaman “Ders yapıyoruz” yanıtını vermiştir. Bu 

öğrenci için ise, geleneksel masa başı ders çalışma sisteminden sıkıldığı, yerde yapılan 

etkinlikleri daha eğlenceli bulduğu sonucuna varılabilir.  

• Öğrencilerden biri sınıf ortamında bulunan tüm eşyaları düz bir sıra şeklinde çizmiştir. Bu 

öğrencinin gördüğünü görsel hafızasına kaydettiği, yaratıcı düşünceden uzak olduğu 

düşünülebilir. Öğrencilerden biri kendi sınıf ortamına bakarak gördüğü nesneleri çizmiş 

ve her eşyayı iki tane çizdiği görülmüştür. Bunun sebebi kendisine sorulduğu zaman “Biri 

öğretmenimin, biri benim” yanıtını vermiştir.  

• Araştırmaya katılan öğrencilerden sonuncusu ise, eğitim ortamında öğretmeni ve 

kendisini çizmiş olduğu sınıf resminin ortasına çizmiş ve resmi anlatması istendiğinde 

“Oyun oynuyoruz” yanıtını vermiştir. Bu öğrencinin oyun yoluyla öğrendiği, oyun 

etkinliklerinin onun için önemli olduğu sonucuna varılabilir.  

 

5. ÖNERİLER 

• Araştırma sonuçları doğrultusunda, OSB’li çocuklara yönelik bir pilot okul tasarlanabilir. 

Bu pilot okulda yapılan uygulamalara yönelik projeler veya akademik yayınlar 

yapılabilir.  

• Araştırma sonuçları doğrultusunda OSB çocuğa sahip ebeveynlerin çocukların eğitimiyle 

ilgili bilgi sahibi olmak istediklerini belirttikleri görülmüştür. Evde çalışma ortamı 

hazırlama, eğitimi planlama, problem davranışla baş etme gibi konulardan oluşan, düzenli 

ve devamlılığı olan aile eğitimleri planlanabilir.  

• İlgili bölüm uzmanları veya akademisyenleri tarafından otizm spektrum bozukluğu olan 

çocuklarla çalışan öğretmenlere ve kurum sahiplerine eğitim ortamının çocuğa göre 

yapılacak ile ilgili bilgilendirici hizmet içi eğitimler verilebilir.  

• Bu araştırma çalışma grubunun sayısı arttırılarak sadece otizm spektrum bozukluğu olan 

öğrencilerle yapılabilir. Elde edilen sonuca göre otizmli çocuğun gözünden eğitim ortamı 

tasarımı mimari çizimlerle tasarlanabilir.  

• Araştırma sonucuna göre ilgili alanlarda eğitim ortamı tasarımı veya uyarlaması ile ilgili 

ders içeriği görülmemektedir. Lisans eğitiminde eğitim ortamının tasarlanması veya 

çocuğa göre uyarlanması konularını içeren dersler eklenebilir.  

• Otizmli çocuklar ev programı dâhilinde odasında çalışma ortamının tasarlanması ile ilgili 

bir araştırma yapılabilir.  

• Bu araştırma çalışma grupları ile ayrı ayrı görüşmeler halinde tekrar yapılabilir ve ortaya 

çıkan sonuçlar dâhilinde bir tasarım örneği çizimi grafikerler tarafından oluşturabilir.  

• Araştırma sonuçlarına göre, otizmli çocukların eğitiminde kullanılan eğitim 

materyallerinin genellikle hazır kullanıldığı sonucu elde edilmiştir. Hem ebeveynler hem 

de öğretmenler zaman zaman ulaşmakta zorlandıklarını belirtmiştir. Oysa materyaller 

eğitimciler veya ebeveynler tarafından çocuğun ihtiyacı ve gelişim özelliklerine göre 
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tasarlanıp yapılabilir. Eğitim materyallerinin ve tasarımı ile ilgili eğitimcilere ve ailelere 

eğitimler ve seminer düzenlenebilir. 
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BILD DES FEINDES IN DER DEUTSCHEN KARIKATUR WÄHREND 

DER VOLKSABSTIMMUNG IN OBERSCHLESIEN 1919-1921 
 

 

Elwira MITER-DĄBROWSKA51 
  

 

ABSTRACT 
In the years 1919-1921, the Upper Silesia experienced a strong political conflict. Both Germans and 

Poles emphasized their claim to the territory and began an intensive propaganda campaign. Its 

objective was to persuade the Upper Silesians to take part in the plebiscite and support the German 

cause - the annexation of the Upper Silesia to Germany - or the Polish cause – the annexation of the 

Upper Silesia to Poland. The most popular means of propaganda at these times included posters and 

caricatures. What is particularly significant for the history of language is a historical relation 

between language and society. Historical texts shown in the socio-cultural background become more 

comprehensible. The article helps show means and methods of propaganda and the related ways of 

linguistic response. As the main objective of propaganda posters and caricatures was to both 

underscore one party’s own qualities and manifest their hostile disposition toward the political 

opponent, a variety of linguistic and argumentative means were applied. The linguistic analysis of 

the plebiscite poster and the language of propaganda helps comprehend the historical development of 

Polish-German contacts in the Upper Silesia, particularly as regards the political conditions present 

in the plebiscite.    

Keywords: caricature, propaganda, plebiscite, enemy.  

 

Das Bild des Nachbarn wurde in den deutsch-polnischen Beziehungen jahrzehntelang durch 

Ressentiments und Stereotype gestaltet, die in der Zeit der Weimarer Republik besonders negativ 

gekennzeichnet waren. Der Grund für die Verstärkung des Feindbildes lag sowohl in der 

damaligen inneren Politik Deutschlands, als auch in der allgemeinen politischen Lage Europas. 

Die politische Situation in Oberschlesien war in der Zeit 1919-1921 besonders angespannt, weil 

sowohl die Deutschen, als auch die Polen Ansprüche auf dieses Gebiet erhoben. Die 

Oberschlesier sollten in der Volksabstimmung entscheiden, ob sie bei Deutschland oder bei 

Polen verbleiben wollen. In einer umfangreichen Propagandakampagne wurde der Gegner 

besonders negativ dargestellt. Mit dem abwertenden Bild des Feindes versuchte man Stimmen zu 

gewinnen und dadurch das Ergebnis der Volksabstimmung zu beeinflussen. 

Ein bevorzugtes Medium für Feindbilder ist, wie Münkler (1994: 30) ausführt, die Karikatur. Sie 

ist somit ein Teil der Propaganda. Der Feind wird im Bild konkretisiert und ist nicht mehr 

abstrakt. In der Karikatur wird er benannt und bebildert. 

Den Terminus „Stereotyp” hat in die Wissenschaft zum ersten mal 1922 Walter LIPPMANN 

(1964: 19) als Bezeichnung von „pictures in our heads” eingeführt, nach dem Stereotype und 

Vorurteile sozial vermittelte Bilder sind. 

                                                 

 

 

51 Dr., Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Poland. 
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Unter dem Begriff „Stereotyp” versteht Anna Katrin FLOHR (1994: 86) verallgemeinernde, 

klischeehafte und vereinfachende Vorstellungen. Er steht u.a. nah zu den Begriffen wie: 

„Meinung”, „Vorurteil” und „Feindbild”, was sich wiederum aus der Übereinstimmung mit der 

„Stigmatisierung” ergibt. Der Stigma-Begriff bezeichnet „ein negativ bewertetes Merkmal, durch 

das sich eine Person oder Personengruppe von anderen Gesellschaftsmitgliedern unterscheidet. 

[…] Den Prozess der Verallgemeinerung negativer Bewertungen nennt man Stigmatisierung 

[…].” (FLOHR 1994: 87) 

Wie SZAROTA (1996: 122) beweist, ist das Feindbild „eine verallgemeinernde Meinung über eine 

bestimmte nationale oder ethnische Gruppe, die neben Elementen des traditionellen Stereotyps 

auch eigene Beobachtungen und Erfahrungen beinhaltet. Das Bild „des Fremden” ist die 

Anpassung des Stereotyps an Umstände - seine Aktualisierung mit dem propagandistischen Ziel. 

Die Karikatur übt die aktualisierende Funktion aus, da sie […] kurz und bündig ist und sich 

allgemein verständlicher Symbole bedient.”52 Daraus kann man schließen, dass sich das Bild mit 

dem Stereotyp nicht gleichsetzen lässt. 

Die Karikatur, die sich der Stereotype bedient, wurde zu einem Kampfmittel, das im 

psychologischen Krieg genutzt wurde. (Vgl. SZAROTA 1996: 123) 

Für KRÓL (2006: 10) ist das Bild des Feindes eine Form der Konkretisierung von Ressentiments, 

die eine besondere Form des nationalen Stereotyps darstellt. Er stimmt mit der These von Carl 

Schmitt überein, laut der die einzige Reaktion auf das Bild des Feindes ein rücksichtsloser Hass 

sei, verbunden mit der Kampfbereitschaft, die es sich zum Ziel setzt, den Feind zu zerstören. 

Nach FIEDOR/SOBCZAK/WRZESIŃSKI (1978: 189) gestaltete sich das Bild des Polen in 

Deutschland und des Deutschen in Polen in der Zwischenkriegszeit unter dem Druck der 

Tradition und der Atmosphäre eines ständigen Konflikts zwischen den beiden Nachbarn. In 

beiden Staaten wurden damals verschiedene Maßnahmen getroffen, um die stereotypen 

Vorstellungen von beiden Nationen zu verbreitern. 

Mit der Festigung stereotyper negativer Vorstellungen beschäftigte sich die politische 

Propaganda. 

Besonders negativ wurde das Bild eines Polens zur Zeit der Weimarer Republik dargestellt. 

SZAROTA (1988: 315) schreibt dazu: „Nie zuvor, aber auch niemals später kam die Figur eines 

Polens so häufig in der deutschen satirischen Presse zum Vorschein und nie enthielt dieses 

stereotype Bild so viel Verachtung und Hass.”53 

Nach SMOŁKA (1992: 6) war die Schärfe des Feindbildes im polnisch-deutschen Grenzland 

wesentlich größer als auf irgendwelchem Gebiet des polnischen oder deutschen Staates. Der 

Grund dafür lag in der direkten Nachbarschaft beider Nationen und einem ungewöhnlich hohen 

Konfliktgrad auf der sozial-wirtschaftlichen, kulturell-religiösen und national-politischen Ebene. 

                                                 

 

 

52Zitat aus dem Polnischen von Elwira Miter-Dąbrowska 
53Zitat aus dem Polnischen von Elwira Miter-Dąbrowska 
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Den dadurch entstandenen Stereotypen oder Bildern fehlte oft sachliche Argumentation und 

logisches Denken. 

Die polnische Frage gehörte in den Jahren 1919-1932 zu den zentralen Aufgaben der deutschen 

Politik und Propaganda. Deutschland musste Bodenverluste im Osten akzeptieren und den neu 

entstandenen polnischen Staat anerkennen. Die Frustration vertiefte sich noch in der 

Wirtschaftskrise 1929-1930. 

Laut der deutschen Propaganda war die Schwächung Deutschlands die Folge der Entstehung des 

polnischen Staates. Das war auch ein entscheidender Faktor der Abschwächung von ganz 

Europa, denn nur das starke Deutschland konnte sich dem Kommunismus widersetzen. (Vgl. 

FIEDOR/SOBCZAK/WRZESIŃSKI 1978: 167) 

Zur Gestaltung des Feindbildes in Oberschlesien hat nach dem ersten Weltkrieg der deutsch-

polnische Konflikt über den Verlauf der staatlichen Grenze beigetragen. 

Der Gegner wurde als Feind dargestellt. Man bediente sich dabei der Stereotype, die sowohl in 

der polnischen als auch in der deutschen Propaganda zu finden sind. Während die Polen auf die 

negativen Folgen der Germanisierungspolitik Preußens hinwiesen, hoben die Deutschen ihren 

Beitrag zur Kulturentwicklung Oberschlesiens hervor. Die deutschen Schriftsteller waren 

überzeugt von der Größe und Bedeutung der deutschen Kultur und sprachen den Polen das Recht 

auf eigene Kultur ab. (Vgl. SZEWCZYK 1993: 209) 

Wie KRÓL (2006: 77) ausführt, entstellten die traditionellen antipolnischen Stereotype, die ihren 

Ursprung schon im Mittelalter hatten und im 18. und 19. Jh. ausgebaut wurden, in Verbindung 

mit dem Versailler Vertrag das Bild Polens und der Polen. Sie erschwerten auch die Entwicklung 

der deutsch-polnischen Beziehungen. 

In einem Artikel: „Ist Polen ein urpolnisches Land?” (VON RICHTHOFEN 1926 Jg. IV: 123) wird 

geschrieben: „Deutsch ist das Empfinden der Mehrheit des oberschlesischen Volkes, unabhängig 

vom Klang des Dialekts, deutsch Oberschlesiens Kultur und deutsch die blühende Entwicklung 

der oberschlesischen Wirtschaft”. 

Die Deutschen betonten die Überlegenheit der deutschen Kultur, die polnische setzten sie herab. 

Häufig gab es Anspielungen auf polnische Hygieneverhältnisse. 

Auf einer Postkarte wird ein deutscher Soldat vor einem verfallenen Bauernhaus dargestellt, der 

einen Mann mit der Brustflasche und seine Frau beobachtet. Sie sucht den Kopf ihres Kindes 

nach Läusen ab. Die Unterschrift lautet: „Oberschlesier, warst Du in Polen? Dann weißt Du ja, 

was Du von „polnischer Kultur” zu erwarten hast!” [BSLU 876] 

Auf der Zeichnung: „Die Wahl” von Fritz Schoen (Pieron vom 08.01.1921, Nr. 2) fragt ein 

Mann: „Da stehen die guten deutschen Kartoffeln und da steht der Schmutz aus Großpolen. Was 

wähle ich nun?” 

In „Pieron” gibt es zahlreiche Karikaturen, die das polnische „Kulturgefälle” zeigen sollen. Die 

Polen stehen gesellschaftlich tief unter Oberschlesiern: „Soll unser Land mit seiner höheren 

Kultur der polnischen Misswirtschaft anheim fallen?” [BSLU 50] 

Auf einem Bild werden zwei Männer dargestellt. Der eine alt, schmutzig, in zerfetzter Kleidung, 

der andere schön, sauber, mit Hut und Pfeife in der Hand, im eleganten Anzug. 
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Der Text darunter lautet: „Welches ist der Pole und welches ist der Deutsche?” - „Tummer Aas, 

nächstes fragst du noch nach dem Unterschied zwischen Rose und Nachttopf!” (Pieron vom 

17.07.1920, Nr. 1, 31) 

Die Karikatur: „Polnische Sauberkeit” (Pieron vom 17.07.1920, Nr. 1) mit der Unterschrift: 

„Wenn Oberschlesien polnisch würde, würde die Cholera aus Polen hier ihren Einzug halten. Das 

wäre der Fluch des polnischen Schmutzes” greift ebenfalls das Thema der mangelnden 

Hygieneverhältnisse auf. 

Die Polen werden als rückständige Menschen dargestellt, die den Deutschen zivilisatorisch weit 

unterlegen sind. 

der Poler54 ist noch riesig dumm 

er dreht am elektrischen Licht herum 

und kann es doch nicht entdecken und finden 

warum kann man sich da keine Zigarre anzünden? (Pieron vom 17.07.1920, Nr. 1) 

Auf einer Zeichnung: „Wenn Oberschlesien polnisch würde …” (Pieron vom 01.01.1921, Nr. 1) 

fragt der Pole: „Verdammt! Die Maschine hätte ich ja nun! Aber wenn ich bloß wüsste, was man 

damit anfängt!” 

Die deutsche Propaganda wies auch auf den geringen Alphabetisierungsgrad der Polen und die 

schlechte Qualität des polnischen Schulwesens hin. (Vgl. GROSCH 2003: 291) 

In einem Flugblatt: „Sollen wir Oberschlesier uns an Polen anschließen?” [BSLU 210] wird den 

Polen dazu geraten, dass sie erst einmal ihre eigenen Kinder unterrichten, bevor sie sich um 

Oberschlesien kümmern. 

Die Karikatur: „Die Neuen” (Pieron vom 28.10.1920, Nr. 14, 88) ist eine Anspielung auf die aus 

Polen zugewanderten Lehrer. Der neue polnische Kreisschulinspektor kann weder lesen noch 

seinen Namen schreiben. 

Eine andere Karikatur: „Der Schulstreik” (Pieron vom 09.10.1920, Nr. 13) stellt einen polnischen 

Magnaten dar, der die Kinder schlägt und schreit: „Oberschlesische Kinder brauchen nichts zu 

lernen! Sonst werden sie zu schlau, und das können wir Polen nicht gebrauchen”. 

Die Kinder werden falsch erzogen, damit sie in Zukunft zu W. Korfantys Dienern werden. 

Auf der Karikatur „Die polnische Erziehung” (Pieron vom 16.10.1920, Nr. 16) werden Kinder 

abgebildet, die Alkohol trinken, andere verspotten und schlagen. Die Unterschrift lautet: „Fertig 

ausgebildet für Korfanty”. 

Außer dem Schulwesen wird auch die polnische Verwaltung kritisiert. 

Eine Karikatur: „Polnische Verwaltung” (Pieron vom 07.08.1920, Nr. 4) VON WILLI STEINERT 

stellt ein Amt dar, in dem Akten fliegen, Beamten saufen und Karten spielen. Die Unterschrift 

lautet: „Wenn Oberschlesien polnisch würde, dann finge sofort die gewissenhafte, polnische 

Verwaltung an zu arbeiten. Schau, wie die Aktendeckel fliegen, wie die Federn schreiben, wie 

                                                 

 

 

54 In Quellen-Texten ist die originale Schreibweise beibehalten worden. 
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die Schreibmaschinenfräulein tippen! Und was da an Tinte und anderen Flüssigkeiten gebraucht 

wird! Wenn ein Oberschlesier aufs Amt kommt, wird er hinausgeworfen: Publikum stört!” 

Außer der negativen Darstellung der polnischen Wirklichkeit werden in der deutschen Karikatur 

auch einzelne stereotype Gegenstände oder Personen abgebildet. 

Der Reichtum an Karikaturen in der Abstimmungszeit, insbesondere Anspielungen auf die 

Tierwelt zur negativen Darstellung des Gegners, lassen auf eine besondere Entartung der 

Propaganda schlussfolgern. Das Tiermotiv wurde jedoch in der Literatur, in der Fabel, schon seit 

Jahrhunderten gebraucht und es war nicht nur positiv. (Vgl. SMOŁKA 1993: 228) 

Eines der wichtigsten Erkennungszeichen eines Polen ist in der deutschen Karikatur, wie 

SZAROTA (1996: 112) ausführt, eine viereckige Krakauermütze, die sog. „krakuska” oder 

„konfederatka”, die vom polnischen Kleinadeligen - Schlachzitzen55 getragen wurde. Sie war im 

18. Jh. besonders populär. Nach 1918 spielte die von der polnischen Armee getragene viereckige 

Militärmütze „rogatywka” eine ähnliche Rolle. 

Auf einer Postkarte wird sie auf dem Kopf des polnischen Adlers mit der Aufschrift: „Not, Pest, 

Hunger, Militarismus, Elend dargestellt.” [BSLU 943] 

Wie JAWORSKI (1984: 101) ausführt, dominierte das Bild des Polen in der Militäruniform in der 

deutschen Karikatur der Weimarer Republik, was das stereotype Argument vom polnischem 

Militarismus noch verstärken sollte. 

Der „Schlachzitz” hatte außer der Mütze als zusätzliche Attribute noch meistens einen Säbel oder 

ein Gewehr in der Hand. 

Auf der Karikatur von Johnson: „Der neue Woijewode [!] von Oberschlesien” (Pieron vom 

06.11.1920, Nr. 17) wird er so beschrieben: „Ein großpolnischer Schlachzize wird von der 

polnischen Regierung den Oberschlesiern als Woijewode [!] hingesetzt und mit den nötigen 

Vollmachten ausgerüstet: einem Dolchmesser, einer Handgranate und einer Knute”. 

Charakteristisch waren auch sein Schnurrbart und seine Kleidung, fast immer zerrissen und 

zerlumpt. Er trug abgetragene Schuhe und abgeschabte Kleider, was zum Stereotyp des ewig 

notleidenden armen Polen wurde. 

Das Äußere sollte Assoziationen mit dem Inneren hervorrufen und dadurch Eigenschaften des 

Nationalcharakters symbolisieren. Der primitive, schlampige, arme Pole erweckte Abneigung 

und Abscheu. (Vgl. SZAROTA 1996: 112) 

Die Oberschlesier sollten ihm helfen, „über die Runden zu kommen”, worüber das deutsche 

Plakat informiert: 

- Die leeren Taschen sollst Du ihm füllen, Oberschlesier [BSLU 930] 

                                                 

 

 

55Schlachzitz – (pln. szlachcic) der polnische Kleinadelige wird in der deutschen Abstimmungspropaganda als 

Schlachzitz, Schlachziz, Schlachzic oder Schlachzig bezeichnet. 
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Das Flugblatt mit der Aufschrift: „Polen braucht Euch als Kanonenfutter” [BSLU 2075] stellt ein 

Gerippe dar, das als Schlachzitz verkleidet, mit dem Schwert in der Hand auf Oberschlesien 

sieht. 

 
Abbildung 1: „Oberschlesier! Polen braucht Euch als Kanonenfutter!” [BSLU 2075] 

Außer dem Schlachzitzen war in der deutschen Karikatur der Abstimmungszeit auch der Magnat 

eine stereotype Figur. Der Großgrundbesitzer, ein wohlhabender polnischer Kapitalist wurde aber 

auch durch die polnische Seite kritisiert. 

Auf einer Karikatur (Pieron vom 09.10.1920, Nr. 13) sagt der polnische Magnat zu den Kindern: 

„Oberschlesische Kinder brauchen nicht zu lernen! Sonst werden sie zu schlau, und das können 

wir Polen nicht gebrauchen!” 

Auf der Zeichnung VON FRITZ WOLFF: „Vorher und nachher” (Pieron vom 02.10.1920, Nr. 12) 

wird ein aggressiver, polnischer Magnat dargestellt, der vor der Abstimmung zu einem 

Oberschlesier sagt: „Komm an mein Herz, Bruder, wir wollen auf Polens Zukunft einen trinken!” 

Nach der Abstimmung ändert er seine Einstellung ihm gegenüber, tritt ihn und schreit: 

„Verfluchter Hund, Scheer Dich weg: Ich kenne dich nicht!” 

Nach SZAROTA (1996: 113) wurde der Pole nicht nur als verarmter Soldat mit dem hässlichen 

Gesicht dargestellt, sondern auch als Schläger, sogar als ein Verbrecher. Manchmal war er Soldat 

und zugleich ein Bandit. Seine wichtigsten Attribute waren: Messer, Axt oder Dolch. Das sollte 

wiederum bei dem Empfänger Hass und Abscheu erwecken. 
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Die Karikatur „Polens Heldensöhne” (Simplicissimus vom 28.02.1920) zeigt polnische Soldaten, 

die die unschuldige, deutsche Bevölkerung töten, und die Unterschrift lautet: „Die russischen 

Soldaten sind zu gefährlich - schießen wir lieber auf deutsche Zivilisten”. 

Die Polen werden als: „die großpolnischen Terroristen, Verbrecher, Agitatoren und 

Volksbetrüger” oder „großpolnische Hetzer” bezeichnet (Der schwarze Adler, 1919, Jg.1/Nr.6.  

Die Totengräber Oberschlesiens). 

In der deutschen Karikatur sind sie nicht nur hässlich, beleibt, sondern auch faul und betrunken. 

Im Gegensatz zu den Deutschen arbeiten sie wenig oder gar nicht, aber feiern besonders gern. 

Auf der Zeichnung: „Poler” [!] (Pieron vom 16.10.1920) werden polnische Arbeiter dargestellt, 

die sich bis auf einen ausruhen, statt zu arbeiten. Der Arbeiter wird von den anderen beschimpft: 

„Was macht der Kerl da? Der arbeitet? Der blamiert ja die ganze polnische Nation!”  

Die deutsche Propaganda belebte neu die im Volk vorhandenen Ressentiments: „die Polen seien 

nicht imstande, das eigene Land zu regieren, sie seien unfähig zu geordneter Arbeit, faul und 

leichtsinnig. Der abwertende Begriff „polnische Wirtschaft” wurde zum Schlagwort mancher 

deutscher Propagandisten.” (Vgl. KARSKI 1996: 228) 

Die Polen werden auch als ein gefährliches, slawisches Volk kritisiert, das im Gegensatz zu den 

Germanen keinen Beitrag zur Kulturentwicklung geleistet hatte. 

In einem Gedicht „Die Woche” 1921 schreibt ROBERT KURPIUN: „Wir stemmen die Arme gegen 

dräuende Slawenflut”. 

Viele Karikaturen stellen betrunkene Polen dar: 

- Nass oben, nass unten - und doch! (Pieron vom 07.08.1920, Nr. 4) 

- Die polnischen Kutscher sind dauernd besoffen (Pieron vom 21.08.1920, Nr. 6) 

Die Polen werden auch als Eindringlinge dargestellt, die den Oberschlesiern alles wegnehmen 

wollen. Man bezeichnete sie auch als „asiatische, halbkulturelle Völker unter der russischen 

Besatzung” oder „Halb-Asiaten”. (Vgl. FIEDOR/SOBCZAK/WRZESIŃSKI 1978: 168) 

Dadurch entstanden, wie KRÓL (2006: 57) ausführt, abwertende Assoziationen: 

Pole>Slawe>Asiat, d.h.: technologische Rückständigkeit, kein Sinn für Ästhetik oder 

Organisation, asiatisches Zivilisationsniveau. Ein populärer Spruch unter den Aristokraten und 

Offizieren war: „Asien beginnt am Frankfurter Bahnhof in Berlin”. 

Auf der Karikatur: „Im Hotel Lomnitz” (Pieron vom 28.08.1920, Nr. 7) werden Polen „saufende 

asiatische Fremdlinge” genannt. 

Die Zeichnung von Willi Steinert: „Wie sie regieren würden!” (Pieron vom 11.09.1920, Nr. 9) 

wird unterschrieben: „[…] Zu Tausenden und aber Tausenden müssen die asiatischen Fremdlinge 

nach Warschau zurückwandern, und unser liebes Oberschlesien wird wieder ruhig.” 

Die Karikatur: „Wohnungsnot in Kattowitz” (Pieron vom 11.09.1920, Nr. 9) schildert einen 

Bergmann mit seiner Familie auf der Straße sitzend. Die Unterschrift lautet: „Alle Wohnungen 

sind von den zugewanderten, polnischen Schiebern, Frauenzimmern und Agitatoren besetzt 

worden”. 

Auf der Zeichnung von JOHNSON: „Polnischer Friede” (Pieron vom 16.10.1920) wird die 

Situation eines Oberschlesiers so beschrieben: „Nachdem er ein ganzes Leben lang gearbeitet, für 
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sein Vaterland gekämpft und geblutet hat, sitzt er jetzt, durch die Polen von Haus und Hof 

verjagt, in einem deutschen Flüchtlingslager und denkt an Oberschlesien.” 

In der Propagandaschrift „Dzwon” vom 29.03.1919 wird die Frage: „Was käme auf 

Oberschlesien im Falle eines Anschlusses an Polen zu?” wie folgt beantwortet: „Zu uns würden 

Tausende von Arbeitern aus Polen kommen, die weder lesen noch schreiben können. Der 

polnische Arbeiter hat sehr geringe Bedürfnisse. Er ist mit einer bescheidenen Wohnung 

zufrieden, er legt keinen großen Wert auf gutes Essen und Kleidung. Der polnische Arbeiter ist 

noch weitgehend unselbständig und deshalb bereit, für den halben Lohn zu arbeiten. Die 

Einkommen werden sinken, die Abhängigkeit der Arbeiterschaft von den Industriellen wachsen. 

Davon werden Beamte und Lehrer betroffen sein. Oberschlesien hat deshalb folgendes von einem 

Anschluss an Polen zu erwarten: Armut, Seuchen und ansteckende Krankheiten.” (Vgl. KARSKI 

1996: 274) 

Ein anderes Motiv in der deutschen Karikatur ist das Kind, dessen Figur den unreifen, 

unersättlichen, polnischen Staat symbolisieren sollte. Es wird negativ als schreiender unartiger 

Bengel dargestellt, erweckt Abneigung und Abscheu. In der Karikatur: „Ein unartiges 

Ladisläuschen” (Kladderdatsch 1918, Nr. 11) fragt die besorgte Mutter den kleinen schreienden 

Jungen: „Was willst Du denn noch, mein Liebling?”, worauf der Kleine antwortet: „Chelm will 

ich haben und Danzig, sonst macht mir der ganze Weltkrieg keinen Spaß”. 

SZAROTA (1996: 118) weist bei dem Namen Ladisläuschen auf ein sprachliches Element hin. Die 

Wortbildung übt hier eine humoristische Funktion aus. Das Wort: „Ladisläuschen” verbindet den 

typischen polnischen Namen „Władysław” und das deutsche „das Läuschen”, was ein 

Diminutivum von Laus ist. 

Neben dem Mann und Kind wird in der deutschen Karikatur auch die Frau als Personifizierung 

des polnischen Staates dargestellt. Im Gegensatz zu dem Stereotyp der schönen, leidenden Polin, 

das im 19. Jh. populär war, wurde sie zur Zeit des Plebiszits als Prostituierte, Hexe oder als eine 

hässliche Frau dargestellt. 

Sowohl das Äußere als auch der Situationskontext sollten vor allem den Gegner lächerlich 

machen und bloßstellen, und bei dem Empfänger mehr Verachtung und Abscheu als Angst 

hervorrufen. 

Die Karikatur „Das wäre eine schlechte Ehe” (Pieron vom 26.03.1921, Nr. 13) stellt einen 

Oberschlesier dar, der zu einer Polin sagt: „Was? Mit dieser Schlampe soll ich mich verheiraten? 

Gott behüte und bewahre mich davor!” 

Auf einer Karikatur: „Woitek geht auf Abstimmung” (Pieron vom 17.07.1920, Nr. 1) wird eine 

schmutzige Stube abgebildet, wo die Mutter (Polonia genannt), hässlich und zerlumpt, ihren 

abgemagerten Sohn anzieht und sagt: „Und wenn Dich die Deutschen fragen, wie es bei uns 

aussieht, dann sagst du: alles in Samt und Seide und fein gedeckter Tisch und Dienerschaft und 

jeden Tag 3 Mal Fleisch zu fressen.” 

Auf einem anderen Bild „Polen als Missgeburt” (Pieron vom 02.10.1920, Nr. 12) wird Polen als 

totes Kind im Glas mit der polnischen Fahne dargestellt. 
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Im Artikel: „Die Totengräber Oberschlesiens”56 (Der Schwarze Adler, 1919, Jg. 1, Nr. 6) wird 

Polen als „Rabenmutter” bezeichnet, die in ihrer ganzen Geschichte das Volk vernachlässigt hat: 

- „Polen ist eine Rabenmutter, die ihre Kinder im Elend liegen ließ.” 

- „Polen ist ein Vasallenstaat von der Entente Gnaden, es wird Ententenkolonialland 

bleiben.” 

Das Bild des Polen wird auch in der deutschen Karikatur mit Hilfe von Tiersymbolen gestaltet. 

Sie beziehen sich meistens auf die klassische Fabel, wie z.B. der Wolf, das Lamm, der Esel, das 

Schwein, das Kalb, die Kuh, der Adler, der Hund, die Ratte, die Laus, die Hyäne. 

Der Wolf gilt als besonders grausam. Er hat keine positiven Eigenschaften und ein friedliches 

Zusammenleben mit ihm ist unmöglich. 

 
Abbildung 2: „Mein Körbchen” [BSLU 2107] 

Eine wichtige Rolle spielt in diesem Beispiel die Farbe. Der rote Wolf mit scharfen Zähnen wirkt 

besonders aggressiv. 

Ein anderes Bild (Pieron vom 17.07.1920, Nr. 1) wird unterschrieben: „Der polnische Wolf will 

Rotkäppchen fressen, er kann oberschlesisches Gut nicht vergessen”. 

Auf einer Zeichnung: „Der wunde Adler und die polnischen Wölfe” (Kladderdatsch vom 

01.12.1918)  warten drei polnische Wölfe auf den Tod eines wunden deutschen Adlers. 

                                                 

 

 

56 Der Schwarze Adler, Jg 1/ Nr.6. 1919.  
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Auf einem anderen Bild (Kladderdatsch vom 26.01.1919) überfallen die polnischen Wölfe einen 

Wagen mit Germania. 

Die Zeichnung: „Das bedrohte Oberschlesien” (Pieron vom 17.07.1920, Nr.1) schildert eine 

Herde von Wölfen mit viereckigen Mützen, und die Unterschrift lautet: „Polnische Wölfe 

umschleichen unser umfriedetes Besitztum, um einzubrechen”. 

Im Gedicht „Oberschlesien” (Pieron vom 17.07.1920, Nr. 1) werden die Polen ebenfalls mit den 

Wölfen verglichen: „Der Pole tobt. Die wilden Wölfe heulen dumpf im Osten.” 

Das Bild des Wolfes konnte Furcht, Angst oder Hass hervorrufen, war aber nutzlos, wenn man 

den Gegner lächerlich machen wollte. Zu diesem Zweck musste man sich anderer Tierbilder 

bedienen. Das häufigste Symbol, das das deutsche Selbstwertgefühl heben und die Polen 

bloßstellen sollte, war das Bild eines Schweines. Es hatte oft die viereckige Mütze als polnisches 

Erkennungszeichen auf dem Kopf. Das Schwein wurde als Personifizierung des polnischen 

Staates oder als Begleiter des Polen dargestellt. Das sollte Assoziationen mit Schmutz, 

Schlamperei und der stereotypen „polnischen Wirtschaft” hervorrufen. Andererseits diente es der 

Bloßstellung z.B. durch einen auf einem Schwein reitenden Polen. (Vgl. SZAROTA 1996: 118) 

Neben den Tierbildern, die den Gegner lächerlich machen oder Hass und Verachtung hervorrufen 

sollten, gab es auch Bilder, die besonders negative Konnotationen mit sich trugen. Die 

Darstellung des Feindes als ein Insekt oder eine Ratte erweckte vor allem Abscheu und 

Verachtung. 

SZAROTA (1996: 119) schreibt zu diesem Thema: „der Karikaturist überschreitet in diesem 

Moment eine psychologische Grenze, mit dem Bild drückt er das aus, was kein Publizist mit 

Worten wagen würde”. Danach seien Insekten wertlos, sie sollen ausgerottet werden. 

Auf einem Bild in „Pieron” (17.07.1920, Nr. 1) werden Polen als Ratten dargestellt, die eine 

Scheibe Brot fressen. Die Unterschrift lautet: „Sie kommen wie Ratten und Mäuse in Scharen, 

um euch alles zu nehmen, über die Grenze gefahren”. 

Die Karikatur von Walter Trier: „Wettlauf der Tiere” (Pieron vom 07.08.1920, Nr. 4) wird 

unterschrieben: „Und wie schnell sie auch alle laufen: keines läuft so schnell, wie die polnische 

Laus”. 

Auf einer anderen Zeichnung (Pieron vom 07.08.1920, Nr. 4) wird ebenfalls eine Laus 

dargestellt, die sagt: „Ich wähle polnisch!” 

In „Kladderdatsch” vom 08.12.1928 gibt es eine Zeichnung: „Die polnische Laus”. Das Insekt 

mit der „rogatywka“ auf dem Kopf sitzt auf dem Bauch von Michel, der es schnappen will. 

Die deutsche Seite bediente sich auch des Symbols eines Adlers, der schwarze deutsche - positiv, 

und der weiße polnische - negativ. Diese Zweiteilung ließ sich sogar in den Titeln der 

Propagandazeitungen zeigen, dem deutschen „Schwarzen Adler” und dem polnischen „Weißen 

Adler”. 

Auf dem Plakat: „Helft ihm! Grenzspende für Oberschlesien”, greift ein polnischer weißer Adler 

mit großen Krallen einen Bergmann an, der sich gegen ihn zu wehren versucht. [BSLU 2094] 

SZAROTA (1998: 315) bemerkt aber, dass der Adler nur schwer das Gefühl der Verachtung 

hervorrufen kann und deswegen von der deutschen Propaganda nur selten gebraucht wird. 
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Die deutsche Abstimmungspropaganda beschäftigte sich auch mit der Kritik einzelner 

öffentlichen Persönlichkeiten. Im besonders negativen Licht wurde Wojciech Korfanty57 

dargestellt. 

Er verkörperte alle negativen Eigenschaften, die man den Polen zuschrieb. Es wurde ihm 

vorgeworfen, er sei ein Verräter am eigenen Volk, da er „obwohl der deutschen Sprache 

verschrieben, im Weltkrieg als bezahlter Agent der deutschen Propaganda und des russischen 

Spionagedienstes gegen das eigene Land tätig gewesen sei. […] Er sei Anstifter der bewaffneten 

Aufstände gewesen, die das Land in Elend gestürzt und viele Menschenleben gekostet hatten.”58 

(Vgl. KARSKI 1996: 228) 

Wie ZIELIŃSKI (1972: 49) beweist, wartete man kurz vor der Abstimmung mit der (falschen) 

Nachricht auf, dass Korfanty aus der Kasse des Plebiszitskommissariats vier Millionen Mark 

gestohlen habe und aus Oberschlesien verschwunden sei. 

In „Pieron” (1920, Nr. 24) wird er betrunken in Begleitung zweier Damen dargestellt. Auf ihre 

Frage: „Wo hast du deine Millionen angelegt […]? In Polen?”, antwortet er: „In Polen? Bin ich 

verrückt oder waaas [!]?” 

Er wird entweder in Begleitung von Betrunkenen, Dieben oder Frauen dargestellt. Er macht sich 

über das Weihnachtsfest lächerlich (Pieron 1921, Nr. 23), was für die frommen Oberschlesier 

zusätzlich noch eine moralische Verunglimpfung bedeuten konnte. 

Wegen seines Konflikts mit dem Bischof wurde sein Bekenntnis zum Christentum bezweifelt: 

„Seht Euch doch einmal den „frommen” Korfanty an!” [BSLU 1145] 

Er wurde für den Tod Kupkas und die Morde von Josefstal verantwortlich gemacht. 

Auf einem Plakat [BSLU 876] erscheint KUPKA
59 als Geist vor seinen Mördern und sagt: „Ihr 

habt mich erschlagen, aber ich bleibe Sieger”. 

Auf einer Karikatur sagt Korfanty zu den Verbrechern: „Kupka oder ich - einer von uns beiden 

ist zu viel auf der Welt.” (Pieron 1921, Nr. 20) 

Korfanty wird auch als Teufel dargestellt: „Fahre Du zur Hölle! Wir bleiben bei Deutschland!” 

[BSLU 185] 

Die Karikatur von Willi Steinert: „Korfanty in der Hölle” (Pieron vom 25.12.1920, Nr 24) stellt 

ihn ebenfalls als Teufel dar: „Der Teufel - du bist für die Hölle zu schlecht.” 

Er wird sogar als Kellner abgebildet: „Oberkellner Korfanty serviert polnische Enten. Meistens 

sind sie nicht mehr ganz frisch.” (Pieron vom 17.07.1920, Nr. 1). 

Die Karikatur „Da hängt er!” (Pieron vom 25.10.1920, Nr. 15) stellt Korfanty dar, der am Galgen 

hängt. Die Unterschrift lautet: „Hoch! Hoch! Hoch!” 

                                                 

 

 

57Wojciech Korfanty: (20.04.1873-17.08.1939) polnischer Abstimmungskommissar oberschlesischer Herkunft; 
58Zitat aus dem Polnischen von Elwira Miter-Dąbrowska 
59Kupka, Theofil- zunächst Mitarbeiter des polnischen Plebiszitskommissariats, wegen Auseinandersetzungen 

entlassen, später Mitglied des deutschen Plebiszitskommissariats, 
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SMOŁKA (1993: 229) schreibt dazu: „Alle Entstellungen der Bilder, die die ethnischen und 

nationalen Stereotype in der Abstimmungszeit gestalteten und vertieften, hatten ihren Ursprung 

in der Krise der menschlichen Werte, die durch den Ersten Weltkrieg noch verschärft wurden.”60 

Das Bild des Feindes war in der Abstimmungszeit in Oberschlesien ausdrucksvoll, aber auch sehr 

brutal. Die so genannte Greuelpropaganda war besonders drastisch. Zur Hervorhebung 

feindlicher Eigenschaften des Feindes nutzte sie verschiedene Beispiele des Terrors aus. Sowohl 

die deutsche, als auch die polnische Propaganda gebrauchten positive Autostereotype und 

negative Heterostereotype. In der Beschreibung des Feindes suchte man nach starken 

Ausdrucksmitteln, die auf die Vorstellungskraft des Empfängers des Stereotyps einwirken 

sollten. (Vgl. Smołka 1993: 234) Bei der Darstellung des Gegners spielten Emotionen, 

Beurteilungen und psychische Reaktionen eine große Rolle. Die Überzeichnung in der Karikatur 

verstärkte die Stereotype und das negative Bild des Feindes.  

 

LITERATUR 

Fiedor, Karol/Sobczak, Janusz/Wrzesiński, Wojciech (1978): Obraz Polaka w Niemczech i Niemca w Polsce w 

latach międzywojennych i jego rola w kształtowaniu stosunków międzypaństwowych. In: Sobótka, Nr. 2, 167, 

189. [ Das Bild des Polen in Deutschland und des Deutschen in Polen in der Zwischenkriegszeit und seine 

Rolle in der Gestaltung der zwischenstaatlichen Beziehungen. Aus dem Polnischen von Elwira Miter-

Dąbrowska.] 

Flohr, Anne Katrin (1994): Fremdenfeindlichkeit. Biosoziale Grundlagen von Ethnozentrismus. Opladen, 86. 

Grosch, Waldemar (2002): Deutsche und polnische Propaganda während der Volksabstimmung in  Oberschlesien 

1919-1921. Dortmund, 291. 

Jaworski, Rudolf (1984): Deutsch-Polnische Feindbilder 1919-1932. In: Internationale Schulbuchforschung, Bd. 6, 

101. 

Karski, Sigmund (1990): Albert (Wojciech) Korfanty - eine Biographie, Schlesische Kulturpflege, Schriftenreihe der 

Stiftung Schlesien. Bonn, Bd. 3, 228, 274 

Król, Eugeniusz Cezary (2006): Polska i Polacy w propagandzie narodowego socjalizmu w Niemczech 1919-1945. 

Warszawa, 10, 57, 77. [Polen und die Polen in der Propaganda des Nationalsozialismus in Deutschland 

1919-1945. Aus dem Polnischen von Elwira Miter-Dąbrowska.] 

Lippmann, Walter (1964): Die öffentliche Meinung. München. Erstausgabe: New York 1922. 

Münkler, Herfried (1994): Politische Bilder. Politik der Metaphern. Frankfurt am Main, 30. 

Richthofen, Bolko von (1926): Ist Oberschlesien ein urpolnisches Land? In: Der Oberschlesier, Jg. IV, 123. 

Smołka, Leonard (1992): Między „zacofaniem” a „ modernizacją”, Polsko-niemiecki obraz wroga w okresie 

powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku. Wrocław, 14, 228. [Zwischen der „Rückständigkeit” und der 

„Modernisierung”, das polnisch- deutsche Bild des Feindes in der Zeit der Aufstände und der 

Volksabstimmung in Oberschlesien. Aus dem Polnischen von Elwira Miter-Dąbrowska.]. 

Smołka, Leonard (1993): Symbolika polsko- niemieckiego obrazu wroga doby powstań. i plebiscytu górnośląskiego. 

In: WRZESIŃSKI, Wojciech: Wokół stereotypów Niemców i Polaków. Wrocław, 229, 234. [Symbolik des 

polnisch- deutschen Feindbildes in der Zeit der Aufstände und der Volksabstimmung in Oberschlesien. In: Zu 

Stereotypen der Deutschen und der Polen. Aus dem Polnischen von Elwira Miter-Dąbrowska]. 

Szarota, Tomasz (1988): Niemiecki Michel - dzieje narodowego symbolu  i autostereotypu. Warszawa, 315, 322. 

[Der deutsche Michel- Geschichte eines Volkssymbols und Autostereotyps. Aus dem Polnischen von Elwira 

Miter-Dąbrowska.] 

                                                 

 

 

60Zitat aus dem Polnischen von Elwira Miter-Dąbrowska 



213 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Szarota, Tomasz (1996): Niemcy i Polacy. Wzajemne postrzeganie i stereotypy. Warszawa, 112-113, [Deutsche und 

Polen. Gegenseitige Betrachtung und Stereotype. Aus dem Polnischen von Elwira Miter-Dąbrowska.]. 

Szewczyk, Grażyna (1993): Der Mythos vom oberschlesischen Menschen und die oberschlesische Frage im 

deutschen und im polnischen Schrifttum von 1919-1921. In: Acta Universitatis Wratislaviensis, Nr. 1554, 

209. 

Zieliński, Władysław (1972): Polska i niemiecka propaganda plebiscytowa na Górnym Śląsku.  Wrocław, 49. 

[Polnische und deutsche Plebiszitspropaganda in Oberschlesien. Aus dem Polnischen von Elwira Miter-

Dąbrowska]. 

 

  



214 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

TELECOLLABORATION ACTIVITY BETWEEN CHINESE AND 

TURKISH EFL LEARNERS: REFLECTIONS FROM TURKISH 

STUDENTS 
 

 

Ayşe TAŞKIRAN61  
 

ABSTRACT 
Today, language learners can be linked with students in other countries to form international 

partnerships, which is often called telecollaboration. Some common goals of telecollaboration include 

cultural awareness, development of foreign language skills and intercultural communicative 

competence. This study intends to gain insights about the learner's experience following a 5-week 

telecollaboration activity between 100 English as a foreign language (EFL) students from Jiangxi 

University of Finance and Economics in China and Anadolu University in Turkey. The participation 

in the project was on voluntary basis for Turkish students but it was a part of the assessment for 

Chinese students. The telecollaboration activity included three different stages in which learners 

from both countries were expected to be able to communicate using different channels (text 

messaging, voice calls, video calls, emailing) synchronously and asynchronously, to analyse and 

compare their own and their peers’ culture to build understanding of each other’s identities and to 

collaborate together to produce a cultural piece of work. At the end of the activity Turkish EFL 

students were invited to answer a questionnaire that aimed to gain insights about their experience 

related to telecollaboration activity. Results revealed that the participants mostly enjoyed the 

activity. They also believed the activity contributed to both their language learning process and 

intercultural communicative competence. 

Keywords: Telecollaboration, EFL, Intercultural communicative competence. 

 

1. INTRODUCTION  

Learning English as a foreign language is often regarded as a challenge both for the teacher and 

the learner side due to limited real life context to practice and foster the target language skills. 

Today, with the advance of online communication tools language learning is not confined to the 

classrooms any more. Especially ubiquitous mobile technologies have made it possible to access 

educational resources from almost any place and practice language at any time. By means of this 

flexibility language teachers also get the advantage of cooperating with their colleagues from 

other countries. Therefore, online communication tools, particularly mobile devices, have been 

used eagerly in foreign language learning context. Thanks to some network-based 

communication tools, language learning has expanded beyond the classroom and it has gained an 

international dimension. It is now possible for language learners to be linked with students in 

other countries to form international partnerships, which is often called telecollaboration. Studies 

on using web-based technologies in language learning seem to have promising results in terms of 

proving learners with a chance to interact across geographic, linguistic and cultural lines (Ware 
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and Kramsch, 2005). With these technologies communication across cultures becomes possible. 

This also helps extend communication, learning and teaching beyond the classroom.  

 

2. LITERATURE REVIEW 

2.1. Telecollaboration 

Telecollaboration, which can be defined as the use of online communication tools to bring 

together language learners in different countries for the development of collaborative project 

work and intercultural exchange (O'Dowd & Ritter, 2006), is one of the common ways of 

benefitting from online communication tools. Among common goals of telecollaboration are 

development of intercultural communicative competence (ICC) proposed by Byram (1997), 

development of foreign language skills and competences, and inclusion of new online literacies 

(Helm & Guth, 2010, p.69). Recent technologies have made it possible to interact globally, 

which in return created a requirement of certain skills for language learners to be able to engage 

in global communication networks effectively. Upon gaining these skills, language learners can 

practice language with their peers from many different cultures all around the world. Despite the 

fact that ICC has gained importance in language learning contexts, not all learners have 

opportunities to practice language with other learners from diverse cultures (Çiftçi and Savaş, 

2018:1).  

2.2. Research on Language Learning 

The research on telecollaboration for language learning has mixed findings; some claim success 

while some claim many challenges. It is claimed that telecollaboration might have promising 

results such as personal benefits, cultural benefits, linguistic, and sociolinguistic advances (Helm 

& Guth, 2010, p.109-110). Some pedagogical benefits include promoting learner autonomy, 

fostering language awareness and fluency, developing intercultural communicative competence 

and facilitating learner's critical reflection on their own culture. Telecollabortion helps those 

hesitant students to step out of their world and use the target language outside the classroom. 

Actual experiences of international communication are expected to stimulate learners' curiosity 

and motivation (Cheung et al., 2012). Similarly, some research points out that it fosters 

communication skills development and it raises critical cultural awareness. On the teacher's side, 

telecollaboration seem to promote professional development (Helm & Guth, 2010, p.109-110).  

Over the last few decades some research has focused on language forms in online interactions. 

The studies focused on how often learners tend to use newly learned language structures during 

their online conversations, how they notice, process and discuss some language forms and how 

they negotiate over some functions in telecollaborative partnerships (Belz, 2002; Levy & 

Kennedy, 2004). Ware and O'Dowd (2008) focused on peer feedback strategies on language 

forms and they found out that even though the learners appreciated getting feedback from their 

online partners, their integration of feedback into online interactions was limited unless given 

explicit directions by their instructors.  

In the field of foreign language learning in higher education, telecollaboration has been examined 

most frequently from sociocultural perspectives and it promises to have the potential to enrich the 
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learning experience by providing learners with opportunities for interaction and communication 

with others who are practicing the same language.  Therefore, telecollaboration studies also 

focused on cultural aspects and ICC. It is known that linguistic competence by itself does not 

guarantee successful communication with learners from various cultural backgrounds (Schenker, 

2012). According to Byram (1997) language learners need more than grammatical skills and 

knowledge for better communication. They should be able to know how and when to use specific 

language appropriately, which includes pragmatic competence, discourse competence and 

communicative competence as well. Learning a foreign language is connected to intercultural 

aspects as language and culture  are perceived to be two sides of the same coin (Belz, 2003; 

Thorne, 2006; Ware & Kramsch, 2005). Consequently some studies focused on the development 

of ICC ( Byram, 1997; Chun, 2011) and some others focused on conflicts  that occurred in online 

conversations (O’Dowd & Ritter, 2006; Ware & Kramsch, 2005). 

Telecollaboration in language learning does not always result success so some practices resulted 

in difficulties, tension and failure. O'Dwod and Ritter (2006) reviewed the existing body of 

research in order to develop a structured inventory of reasons behind failed communications in 

online exchanges and they grouped the interconnected factors into four levels; individual, 

classroom, socioinstitutional and interaction. In order to find an answer why telecollaboration 

projects sometimes fail, Harris (2000) pointed out some factors including not enough technical, 

administrative, financial support, inauthentic project, too complex planning.  

This study intended to gain insights about learner experience form learners' perspective. Their 

novel ideas, evaluations and suggestions might shed light on the potential benefits of 

telecollaboration in EFL context, as well as bringing out some solutions for the drawbacks that 

might occur. 

 

3. METHODOLOGY 

3.1. Background Information 

This three-phase study included a five-week telecollaboration activity between Chinese and 

Turkish EFL learners in higher education context. Chinese participants were studying at Jiangxi 

University of Finance and Economics in China and Turkish students were studying at School of 

Foreign Languages in Anadolu University in Turkey. Turkish EFL learners were attending in 

intensive language program at prepaatory class and they were of various departments. 

Particpation to the activity was on voluntary basis and 53 Turkish students wanted to join the 

activity.  

3.2. Research Questions 

The following questions guided this study: 

1. Do Turkish EFL learners believe that the telecollaboration activity contributed to their 

language learning process? 

2. Do Turkish EFL learners believe that the telecollaboration activity contributed their 

intercultural communicative competence? 
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3.3. Stages and Procedures 

The telecollaboration activity included three stages: information exchange stage, comparison and 

analysis stage and collaboration and product creation stage. Before the instructors informed the 

learners about the activity, they decided on a communication channel. A mobile application, 

WeChat, was chosen as a practical mobile conversation channel. The instructors practiced on the 

application in order to discover and practice its functions. The application was quite handy as it 

supported videoconferencing, and sharing text messages, photos and videos. The instructors 

planned the activity in a timeline in detail. In the information exchange stage the instructors from 

both countries paired up the students and asked them to get to know each other. The participants 

gathered information about their daily lives as university students, their departments, likes and 

dislikes and hobbies using the target language.  In the comparison and analysis stage, the learners 

discussed a common topic ‘food’. They asked and answered each other's food culture, cuisine, 

eating habits, favourite recipies, preferred food choices and also the food they do not like. During 

this stage the participants were supposed o share as many videos or photos as possible. In the 

final stage the participants were supposed to work together to create a product. At this stage the 

participants were provided with choices such as shooting a video on a recipe, a specific food 

peculiar to that culture, or a food festival or typical food types for different celebrations.  

 

3.4. Data Collection and Analysis 

The researcher compiled a questionnaire including 16 items with a 5-point scale that offered a 

range of answer options from “strongly disagree” to “strongly agree”. The items aimed to get 

information about the effect of telecollaboration on development of foreign language skills (6 

items), language learning motivation (5 items) and development of ICC (5 items). At the end of 

the questionnaire the participants were allowed to state their suggestions related to the activity. 

The questionnaire was sent to the participants as an electronic form and frequency statistics were 

calculated. 

 

4. RESULTS 

The questionnaire consisted of 16 items, 6 of which aimed to get information regarding to what 

extent telecollaboration activity contributes to foreign language skills.  Figure 1 displays the 

percentages of the 'strongly agree' answers for the above mentioned items. For almost all 

language skills and areas, the particpants found the activity quite beneficial. Results indicate that 

participants found writing and reading skills together with vocabulary knowledge to be improved 

by telecollaboration activity more than the other language skills and areas. For writing and 

reading skills 95.7% of the participants responded choosing 'strongly agree' and 'agree' for the 

statements "This activity contributed to my English writing skill" and "This activity contributed 

to my English reading skill". Similarly, 91.5 % of the participants chose 'strongly agree' and 

'agree' for the statement 'This activity contributed to my English vocabulary knowledge'. The 
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least scored item was related to listening skill as 'strongly agree' and 'agree' responses added up to 

61.2 %, which was followed by grammar knowledge with 70.9 %. 

 

Figure 1. Items related to the effect of telecollaboration on language skills 

 
 

With regard to language learning motivation the questionnaire included 5 statements. The 

percentages for 'strongly agree', 'agree' and 'disagree' responses for each statement can be seen in 

Figure 2. Results indicate that the activity was found to be quite motivating. The highest 

percentages were for the statements regarding the effect of telecollaboration activity on 

motivation in general for English language learning, developing positive attitude towards English 

language, and becoming aware of one's English language competence each with 95.7 %, which 

were followed by the statements 'enjoy practicing English’ with 95.6 % and  'keep practicing 

English outside the class' with 91.4 %.  
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Figure 2. Items related to language learning motivation 

 
 

The number of the statements regarding the ICC was 5. All statements were responded as 

'strongly agree' and 'agree' with high percentages. The statements ' become more willing to 

communicate with people from other cultures' and 'become confident about interacting with other 

people' were the top scoring ones with 95.7 %, which were followed by the statements 'cultural 

differences improve my communication skills' with 95.6 % and 'I could develop cultural 

competence thanks to this activity' and 'I could become aware of cultural differences thanks to 

this activity' with 91.4 % both. 

Figure 3. Items related to telecollaboration and ICC 
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At the end of the questionnaire the participants were asked to make any suggestions or comments 

related to the telecollaboration activity they took part in. Below are some quotes from those 

students who responded the final section. 

"I have benefitted greatly from the telecollaboration activity. It helped me improve my language 

skills. Only problem was the huge time differences between the countries." 

"WeChat is a great application! We shared photos and videos of our daily lives. It was great to 

use a mobile app so we could even chat while we were on the bus or outside home." 

"At first I did not have the courage to chat with someone in English but in time I realized that it 

was not that difficult. Our online partners were almost like us. We were not so different from 

each other. Their daily lives at university were quite similar to our lives." 

"I made great friends thanks to this activity. My online friend is going to visit Turkey next year 

and I am really excited to host my friend here!" 

"While chatting with my Chinese friend, I learned how to use some dictionary apps and I could 

use the structures or words we learned in class in my own sentences. It was really beneficial to 

practice words and structures in real life with real people." 

"We had a big time difference between Turkey and China. When I was available for chat my 

Chinese friend was about to go to bed. However, we both tried to create time for each other by 

making sacrifices." 

"Chatting with someone from another country was a great opportunity for me to improve my 

English. We had no other choice than English in order to communicate so we tried our best to 

practice English. My Chinese friend was also learning English as a foreign language so we 

learned from each other a lot." 

 

5. CONCLUSIONS 

This study took place in European and Asian contexts, which contributed to telecollaboration 

research, as one observable pattern in the literature was the dominance of interactions between 

Western country contexts (Çiftçi and Savaş, 2018). The study was also significant because the 

participants were all EFL learners. This might have resulted in negative language transfers, yet it 

might have also contributed to higher motivation and participation rate, as the participants from 

both countries knew that they were all learning English as a foreign language so their mistakes 

were tolerable to both sides. Similar to the findings of many other studies in telecollaboration 

research (Angelova and Zhao, 2016; Belz, 2006; Lee and Markey, 2014; Ware and O'Dowd, 

2008) the results clearly indicated positive telecollaborative experiences with very small 

percentage of negative responses to the statements in the questionnaire. Participants favored the 

activity with much greater percentages of  'strongly agree' responses not only for the items related 

to language skills and areas, but also for the items related to language learning motivation and 

developing ICC.  

The scores for the items regarding the language skills and areas revealed the fact that foreign 

language learners do not seem to take grammar as seriously as educators might consider as they 

favored the activity mostly because it improved their vocabulary knowledge, writing and reading. 
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This might show that in order to engage in communication for real purposes, learners tend to 

make use of their vocabulary knowledge more than grammar. Also, even though the learners 

made sentence based language exchanges in the activity, they believed that it contributed to their 

writing skills to a great extent. 

It is obvious that motivating learners to practice a foreign language outside the classroom where 

it is almost impossible to create real contexts is a big challenge. The telecollaboration activity in 

this study seems to be promising for overcoming this challenge to a great extent. According to 

results, learners claim that they enjoyed practicing the language with their online partners outside 

the classroom. They state that the activity motivated them to use what they learn in the class in 

their daily lives in real conversations. By this way, the learners seemed to become more aware of 

their language competence and become more motivated to engage in language exchanges, which 

in return helped them develop greater confidence in their foreign language skills. Classroom 

lectures might have become more meaningful for the learners as they could transfer lesson 

content to their real life language exchanges.  

Telecollaboration activities aim at not only improving language skills and motivation but also 

promoting ICC. By means of telecollaborative activities, learners find opportunities to grow 

interculturally (Liaw and Bunn-Le Master, 2010). Similar to the findings of many other studies in 

the literature (Angelova and Zhao, 2016; Chen and Yang, 2016), the participants in this study 

claimed that they became more aware of other cultures. As mentioned in the comments made by 

the participants, the learners rejoiced at the similarities between Chinese and Turkish university 

students' daily lives. They claimed that at first it seemed to be a challenge to chat someone from 

another culture in English but later on they developed self-confidence and become more 

interested in each other's  culture. 

It can be concluded that telecollaboration activity revealed positive linguistic and sociocultural 

outcomes. These activities can be a good alternative to get EFL learners to put what they learn in 

the classroom into practice in their daily lives. As a part of mobile learning, similar chat 

applications seem to be appealing for language learners as they find them quite handy and 

familiar. Giving participants a questionnaire following the telecollaboration activity can be 

carried one step fırther by adding focused group interviews with the particpipants. That might 

provide researchers with more insights into learners' attitudes and reflections on the activity. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
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Р.К. КАСКАБАЕВА66 
 
 

ABSTRACT 
The Matter Point of a Problem of Education Content Continuity in the "School - High School" System 

is in thePedagogical Personnel Training. The article considers problems of ensuring continuity of 

educational and training programmes of general secondary, higher and postgraduate education in 

natural sciences due to the updated content of secondary education. At the moment, in the Republic 

of Kazakhstan, the education system is being modernized, and the content of general secondary 

education is being updated. Within this context, new state mandatory standards of school education, 

model syllabuses, education programmes are developed. But these changes are not fully taken into 

account in educational and training programmes of higher and postgraduate education. In the 

contents of educational and training programmes of general secondary education and educational 

programmes of higher and postgraduate education on the training of teachers of higher qualification, 

non-observance of the principle of continuity in full creates problems affecting the quality of the 

education system as a whole. The need to ensure continuity is legislatively enshrined in normative 

legal documents in the field of education of the Republic of Kazakhstan. Model general educational 

and vocational training programmes are developed in accordance with the requirements of SCES, 

and work general education and vocational training programmes are developed on the basis of the 

corresponding model training programmes. The article also provides the justification of the need to 

revise educational and training programmes for training future teachers, taking into account the 

updated content of school education in the Republic of Kazakhstan. This article examines the causal 

relationships of the need to transition secondary education to updated educational programmes, and 

also presents results of an analysis of the discrepancy between educational programmes of higher 

pedagogical educational institutions and updated training programmes of secondary education. At 

present, it is necessary to form a national system of teaching staff and revise training programmes 

for students of pedagogical universities – future teachers of general education organizations in 

compliance with new requirements. 

Keywords: education system, continuity, curricula, renovation  of the content of education, natural 

science disciplines, teacher training. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассмотрены проблемы обеспечения преемственности образовательных учебных 

программ общего среднего, высшего и послевузовского образования  естественно-научного цикла 

в условиях обновленного содержаниям  образования. Модернизация всей национальной системы 

образования в Казахстане, связанной с обновлением содержания среднего образования имеет 

нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение. Так, в связи с этим, разработаны 

новые государственные общеобязательные стандарты школьного образования, типовые учебные 

планы, учебные программы. Но эти изменения не в полной мере учтены в учебных 

образовательных программах высшего и послевузовского образования. Несоблюдение принципа 

преемственности в полной мере в содержаниях учебных образовательных программ  общего 

среднего образования и образовательных программ высшего и послевузовского образования по 

подготовке педагогических кадров высшей квалификации создает проблемы, отражающиеся на 

качестве системы образования в целом. Необходимость обеспечения преемственности 

законодательно закреплена в нормативных правовых документах: типовые 

общеобразовательные и профессиональные учебные программы разрабатываются в соответствии 

с требованиями ГОСО, а рабочие общеобразовательные и профессиональные учебные 

программы разрабатываются на основе соответствующих типовых учебных программ. В статье 

также приводится обоснование необходимости пересмотра образовательных учебных программ 

по подготовке будущих педагогов с учетом обновленного содержания школьного образования в 

РК. В данной статье рассмотрены причинно-следственные связи  необходимости перехода 

среднего образования к обновленным образовательным программам, а также  приведены 

результаты анализа расхождения образовательных программ высших педагогических  учебных 

заведений и обновленных  учебных программ среднего образования. В настоящее время 

необходимо формирование национальной системы учительского и преподавательского состава и 

пересмотр программ подготовки студентов педагогических вузов-будущих учителей 

общеобразовательных организаций с соблюдением новых требований. 

Ключевые слова: система образования, преемственность, учебные программы,  обновление 

содержания образования, естественнонаучные дисциплины, подготовка педагогических кадров. 
 

Введение 

Социально-экономические изменения, происходящие в Республике Казахстан, вполне 

обоснованно предусматривают необходимость повышения качества подготовки 

современных специалистов в области образования. В связи с модернизацией системы 

образования в республике разработаны новые государственные общеобязательные 

стандарты школьного образования, типовые учебные планы, учебные программы. Под 

системой образования необходимо понимать совокупность или структуру, объединяющую 

организации образования, основной целью которых является образование обучающихся.  

В «Законе об образовании» нашего государства отмечено, что основными составляющими 

системы образования РК являются государственные общеобязательные стандарты 

образования и образовательные программы. Они призваны, согласно законодательству 

обеспечивать преемственность уровней образования.  Данным законом определены семь 

уровней образования: дошкольное воспитание и обучение; начальное образование; 

основное среднее образование; среднее образование (общее среднее образование, 

техническое и профессиональное образование); послесреднее образование; высшее 

образование; послевузовское образование. Указанные уровни  должны обеспечить 

непрерывность и преемственность образовательных учебных программ. 
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Основу преемственности образовательных программ составляют принципы 

последовательности обучения на разных уровнях образования, которые касаются 

содержания учебных программ,  взаимодействия участников образовательного процесса. В 

учебном процессе принцип преемственности реализуется в процессе составления типовых 

и рабочих учебных планов и программ, модульных образовательных программ, при 

изучении обязательных дисциплин государственных общеобязательных стандартов 

соответствующего уровня образования, при выборе элективных дисциплин и 

тематического планирования.   

В статье рассмотрены проблемы обеспечения преемственности образовательных учебных 

программ общего среднего, высшего образования по естественно-научным направлениям 

на основе обновленного содержания среднего образования.  

В статье также приводятся обоснование необходимости пересмотра образовательных 

программ высшего образования по подготовке будущих педагогов с учетом обновленного 

содержания школьного образования в РК и формирования на основе обозначенных 

требований, национальной системы учительского и преподавательского корпуса по 

пересмотру программ подготовки студентов педагогических вузов - будущих учителей  

организаций образования. 

 

Основная часть 

Быстро меняющиеся социально-экономические условия в Республике Казахстан требуют 

необходимости повышения качества подготовки современных специалистов в области 

образования. В связи с модернизацией системы образования в стране разработаны новые 

государственные общеобязательные стандарты школьного образования, типовые учебные 

планы, учебные программы.  

При этом показатели стран Организации Экономического Сотрудничества и Развития  

(далее – ОЭСР) являются основными ориентирами при модернизации системы 

образования в Казахстане в целом [1]. Основная идея Декларации ОЭСР в области 

образования заключается в том, что система образования (национальные стандарты, 

учителя, школы и другие компоненты) каждой страны должна быть адаптирована к 

социальным и экономическим условиям быстро меняющегося мира, проявлять готовность 

принятия изменений, а также стать активными проводниками нововведений. Постоянное 

развитие, расширение возможностей и установление равенства для ущемленных групп 

населения, сотрудничество всех заинтересованных сторон – вот три основные ценностные 

опоры, которые отражают дух этой Декларации [2].  

В 2011 году Казахстан получил статус наблюдателя в четырех Комитетах Совета ОЭСР, в 

том числе в социальном и экономическом Комитете по проблемам образования. В 2010 

году Казахстан впервые принял участие в Международной программе оценки учебных 

достижений 15-летних учащихся PISA-2009, которая позволила оценить знания и умения 

учащихся 200 учебных заведений республики [3].  
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Анализ результатов учащихся школ Казахстана в международных сравнительных 

исследованиях, а также результаты исследования, проведенного в Казахстане, экспертами 

ОЭСР легли в основу обновления системы среднего образования, перехода на новые 

стандарты образования, создание национальной системы мониторинга качества 

образования. Основные приоритеты образовательной политики были отражены в 

Государственной программе развития образования РК на 2011-2020 годы, базовом 

документе, определяющем политические и концептуальные рамки развития образования 

страны в последние годы.  

В системе среднего образования содержания главную роль играют государственные 

общеобязательные стандарты образования. Они позволяют учащимся получать 

стабильное полноценное образование независимо от меняющихся условий жизни, типов 

школ и других факторов. 

В пункте 1 статьи 10 главы 3 «Закона об образовании» отмечено, что  в число 

составляющих системы образования РК включены государственный общеобязательный 

стандарт образования и образовательные программы, обеспечивающие преемственность 

уровней образования.   

Основу преемственности образовательных программ составляют принципы 

последовательности обучения на разных уровнях образования, которые касаются 

содержания учебных программ,  взаимодействия участников образовательного процесса. В 

учебном процессе принцип преемственности реализуется в процессе составления типовых 

и рабочих учебных планов и программ, модульных образовательных программ, при 

изучении обязательных дисциплин государственных общеобязательных стандартов 

соответствующего уровня образования, при выборе элективных дисциплин, тематического 

планирования.   

В истории отечественной стандартизации 11-летней школы можно выделить шесть этапов: 

1992-1996гг., 1997-1998гг., 1999-2002гг, 2003-2010гг., 2011-2012гг., последний этап связан 

с поэтапным переходом на обновленное содержание образования, начатый в 2013-2016 

годы. 

Использование понятия «стандарт» в сфере образования началось в середине 80-х годов 

прошлого века по инициативе американского Национального совета учителей математики 

(NCTМ). Был создан стандарт школьного математического образования для достижения 

следующих целей: повышения качества образования, защиты учителей, противодействия 

неквалифицированным административным воздействиям. 

Понятие «стандарт образования» в странах СНГ понимается как инструмент 

регулирования и нормирования общих целей и содержания учебных предметов. В 

международной практике стандарт образования рассматривается как система целей 

образования в виде ожидаемых результатов. 

За рубежом развитие стандартизации основывается на таком методологическом подходе, 

когда модель образования ориентирована на конечный результат. Этот подход развивается 

и распространяется в международной практике начиная с 80-х годов (изначально в 
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Шотландии, Новой Зеландии, Австралии, Англии и Уэльсе). Переход к этой модели 

обусловлен рядом факторов: во-первых, новое понимание категории «качество 

образования»; во-вторых, тенденция децентрализации образовательных систем; в-третьих, 

понимание того, что количество полученных узкопредметных знаний не позволяет 

выпускникам быть компетентными в решении жизненных ситуаций; в-четвертых, 

возможность эффективно трудиться и учиться на протяжении жизни. 

С учетом международного опыта в области среднего образования был разработан 

государственный общеобязательный стандарт среднего образования (начального, 

основного среднего, общего среднего образования) (ГОСО РК 1.4.002-2012), который стал 

переходным этапом от 11-летней школы к 12-летней модели образования [4]. В нем 

обозначен ориентир на развитие функциональной грамотности учащихся путем усиления 

практической направленности преподавания каждого школьного предмета. 

ГОСО 2012 года предполагал наличие предметных результатов на двух уровнях - базовый 

и продвинутый. Была заложена интеграция среднего образования с государственными 

стандартами высшего образования (бакалавриат). Отдельные дисциплины бакалавриата 

планировались внедрить в программы профильного обучения «Бейіндік мектеп». 

Вместе с тем, по результатам исследования, проведенного в Казахстане в 2012-2013 годы, 

экспертами ОЭСР сделаны выводы о том, что  учебный процесс перегружен 

академическими предметами и теоретическим материалом, что становится препятствием к 

образованию отстающих учащихся. Содержание образования ориентировано на получение 

знаний, а не на их применение в жизненных ситуациях, что приводит к низкому уровню 

функциональной грамотности.  

Накопленный в нашей стране опыт эксперимента 12-летнего образования и Назарбаев 

Интеллектуальных школ, работающих по международным стандартам, обусловил 

необходимость обновления содержания образования и перехода на новую модель 

обучения. 

 Эксперимент по внедрению 12-летки был начат в 2003-2004 учебном году и проведен на 

базе 104 школ. За весь период эксперимента было разработано 210 программ, 201 учебник 

и 517 УМК. Для начальной школы разработаны 164 учебника и 426 учебно-методических 

комплексов, для основной школы - 34 учебника и 82 УМК. Результаты эксперимента  

были использованы  в дальнейшем при разработке содержания обновленного образования. 

Основными положительными результатами эксперимента по внедрению 12-летней модели 

образования являются: 

- обучение с 6 лет, способствующее более раннему интеллектуальному развитию и 

социальной подготовке ребенка; 

- раннее введение предмета «Английский язык» (со 2 класса); 

- введение предмета «Информатика» (со 2 класса); 

-изменение режима обучения в части снижения учебной нагрузки в целях 

сохранения здоровья детей; 
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- совершенствование владения родным языком через функциональный подход к 

обучению; 

- формирование коммуникативных умений на втором (русском/ казахском) и 

третьем (английском) языках; 

- введение интегрированных учебных предметов в целях формирования 

целостности мировоззрения и развития функциональной грамотности школьников; 

- усиление практико-ориентированного содержания образования; 

-реализация индивидуальной образовательной траектории обучающихся через 

предпрофильную (8-10 кл.) и профильную (11-12 кл.) подготовку. 

Необходимость приведения школьного образования в соответствие с мировой практикой 

требует внедрения 12-летней модели обучения. В частности, международная стандартная 

классификация образования, принятая ЮНЕСКО в 2011году и вступившая в силу с 1 

января 2014 года (МСКО-2011), рекомендует совокупную продолжительность обучения в 

школе 12-лет. 11-летняя школа дает выпускникам выход только на 3 уровень Европейской 

рамки квалификации. Это означает, что выпускник казахстанской школы имеет самые 

элементарные навыки и может трудиться только на неквалифицированных местах. 12-

летка дает полноценное профильное обучение и выводит выпускников школы на 4 

уровень ЕРК, позволяя получить доступ к более квалифицированному труду. Таким 

образом, 12-летнее школьное обучение позволит обеспечить сопоставимость 

национальных данных на международном уровне. 

Глобальные проблемы и кризисы требуют новых концептуальных подходов к содержанию 

образования всех уровней. «В этих преобразованиях важное место отводится поручению 

Главы государства о трансляции опыта Назарбаев Интеллектуальных школ, которые на 

протяжении ряда лет внедряли лучший международный опыт в сфере образовательных 

инноваций и накопили существенный потенциал». 

Трансляция опыта АОО «НИШ» в общеобразовательные школы страны начата в 2012 

году. Совершенствование образовательных программ, учебников и УМК проводится как в 

рамках действующей 11-летней модели обучения, так и по модели 0+11. 

Для обеспечения перехода на обновленное содержание образования АОО НИШ и НАО 

им. Ы.Алтынсарина разработаны Государственный общеобязательный стандарт 

начального образования (ГОСНО), ГОС основного и общего среднего образования, 

критерии оценки знаний обучающихся, учебные планы и программы начального и 

основного среднего образования [5,6]. 

Новые стандарты принципиально отличаются от предыдущих госстандартов. В них 

обозначена общенациональная идея «Мəңгілік ел». Базовыми ценностями определены 

«казахстанский патриотизм и гражданская ответственность», «уважение», 

«сотрудничество», «труд и творчество», «открытость» и «образование в течение всей 

жизни». Впервые установлены ожидаемые результаты на «выходе». Навыками широкого 

спектра обозначены критическое мышление, использование ИКТ, коммуникативные и 
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языковые навыки и др. Предложена критериальная система оценивания учебных 

достижений учащихся. 

Тем самым к компетентностному содержанию образования страна приступила с 2015 года. 

В апробации обновленных программ на базе 30 пилотных школ приняли участие 3454 

первоклассника, 143 учителя начальных классов и 286 учителей-предметников. 

Мониторинг апробации проводился НАО им. Ы.Алтынсарина при поддержке НИШ. 

«Входное» диагностическое тестирование пилотных и 16-ти контрольных школ выявило 

разрыв в достижениях первоклассников сельских и городских школ. Исследование «на 

выходе» по окончании учебного года продемонстрировало значительное улучшение 

учебных показателей детей. Средний балл первоклассников пилотных школ «на выходе» 

на 7,3 балла выше показателя контрольных школ. Такое преимущество отмечается по всем 

предметам. 

С сентября 2016 года первые классы всех школ страны начали обучение по программам 

обновленного содержания и единым базовым учебникам. 

Поэтапный переход всех классов на обновленное содержание образования  планируется  

завершить до 2019 года (2017 - 2, 5, 7 кл., 2018 - 3, 6, 8, 10 кл. 

Наряду со средним образованием в стране осуществляется модернизация  и других 

уровней образования.  

В 1997 году Казахстан одним из первых государств СНГ, подписал и ратифицировал 

Лиссабонскую Конвенцию по признанию квалификаций, относящихся к высшему 

образованию в Европейском регионе. Тем самым было положено начало к интеграции в 

общеевропейское пространство высшего образования (ЕПВО). 

С 2010 года Казахстан присоединился к Болонскому процессу и стал 47 государством-

членом зоны ЕПВО. В 2012 году в Казахстане был создан Центр Болонского процесса и 

академической мобильности МОН РК. Первым шагом в реализации принципов 

Болонского процесса стал переход на трехуровневую модель обучения (бакалавриат-

магистратура-докторантура PhD). Выполнение принятых обязательств были обозначены в 

Государственной программе развития образования РК на 2011-2020 годы. 

Модернизация высшей школы Казахстана осуществлялась в следующих направлениях: 

- интеграция в Европейское образовательное пространство высшего образования 

(подписание в 1997 году Лиссабонской конвенции, присоединение Казахстана в 2010 году 

к Болонской декларации, развитие академической мобильности студентов и ППС); 

- создание университета мирового уровня (Назарбаев Университет) и совместных 

международных университетов (Международный Казахстанско-Турецкий Университет 

им. Ходжа Ахмеда Яссави, Казахстанско-Британский Технический Университет, филиал 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова). 

Планом нации – «100 конкретных шагов» по реализации пяти институциональных реформ 

Главы государства Н.А.Назарбаева 78 шагом определено «поэтапное расширение 

академической и управленческой самостоятельности вузов с учетом опыта Назарбаев 

Университета». В реализацию данного шага Государственной программой развития 
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образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы, утвержденной Указом 

Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205, предусматриваются 

конкретные меры и пути расширения академической и управленческой самостоятельности 

вузов. В целях эффективной образовательной деятельности вузы должны самостоятельно 

формировать свою академическую политику, включающие вопросы выбора научных 

областей и направлений подготовки специалистов в соответствии с потребностями рынка 

труда, разработки образовательных программ и определение их содержания, организации 

учебного процесса, создании системы обеспечения качества образования, аккредитации 

образовательных программ.  

Поскольку система образования в целом входит в зону  ответственности правительства 

стран, за структуру и содержание высшего образования отвечают вузы. Согласно 

принципам Болонского процесса страны участницы, пересматривают структуру, 

содержание и методику преподавания. Но самым важным элементом образовательного 

процесса становятся компетенции и результаты обучения. 

Вместе с тем, в связи с переходом общеобразовательных школ в обновленное содержание 

среднего образования одним из актуальных вопросов сегодняшнего дня является 

обеспечения преемственности вновь разрабатываемых образовательных программ 

высшего образования  по подготовке педагогических кадров высшей квалификации для 

средних школ. 

В целях исполнения поручений Министерства образования и науки РК Национальной 

академией образования им. И. Алтынсарина проведена работа по выявлению соответствия 

модульных образовательных программ педагогических специальностей вузов 

обновленному содержанию образовательных программ школьного среднего образования. 

Анализ был проведен дважды. В первый раз по запросу Департамента высшего и 

послевузовского образования МОН РК 18 вузов представили только перечень модулей 

образовательных программ с описанием ожидаемых результатов обучения, которые имеют 

отношение к критериальному оцениванию и обновленному содержанию среднего 

образования. 

Выяснилось, что в обязательный компонент базовых дисциплин в типовых учебных 

планах (далее – ТУП) 2016 года включены дисциплины «Менеджмент в образовании» и 

«Технология критериального оценивания» объемом 2 кредита (приказ Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016 г.№ 425). 

На основе анализа модульных образовательных программ, представленных вузами по 

педагогическим специальностям, было отмечено следующее (выводы по всем пунктам 

касаются в т.ч. естественно-научного направления): 

- наименование отдельных модулей не отражает обновленное содержание среднего 

образования;  

- ожидаемые результаты обучения не соотносимы с содержанием модуля или 

дисциплины; 
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- в ожидаемых результатах обучения отсутствует наличие знаний концепции 

обновленного содержания среднего образования, новой системы оценивания, 

нормативных документов и порядка ведения школьной документации; 

- ожидаемые результаты обучения в большей степени отражают академические 

знания, нежели практические умения и навыки будущих педагогов, а также их личностные 

и профессиональные компетенции, т.е. не соответствуют дескрипторам 

профессионального стандарта «Педагог»; 

- имеются случаи, когда ожидаемые результаты обучения выражены в цифровых 

показателях;  

- одни и те же ожидаемые результаты обучения прописаны для всех специальностей 

без учета их специфики; 

- отсутствует единый подход при формировании модулей образовательных 

программ с учетом обновления содержания среднего образования. 

Таким образом, проведенный анализ модульных образовательных программ и 

представленных модулей по подготовке педагогов показал, что вузы готовят будущих 

педагогов без соответствующей адаптации к работе в новых условиях.  

Представленные образовательные программы разработаны без учета процесса обновления 

содержания образования в средней школе и не могут обеспечить готовность будущих 

педагогов, выпускников вузов, работать по обновленным учебным программам в 

организациях образования страны. 

В связи с выявленными недостатками предлагается проведение семинаров по вопросам 

обновленного содержания образования  с участием всех заинтересованных сторон; 

разработать методические рекомендации для преподавателей вузов по разработке курса 

для студентов вузов по обновлению содержания образования в средней школе, а также  

Инструкцию по формированию модульных образовательных программ с учетом 

критериального оценивания. 

 

Заключение 

В настоящее время осуществляется модернизация системы образования Республики 

Казахстан на всех уровнях образования.  При этом основой этой модернизации составляет 

обновленное содержание среднего образования. Разработаны новые государственные 

общеобязательные стандарты школьного образования, типовые учебные планы, учебные 

программы. 

Модернизация высшего и послевузовского образования  страны осуществляется на основе 

требований Болонского процесса и передового международного и отечественнного опыта. 

При этом для обеспечения качества образования должны быть соблюдены принципы 

непрерывности и преемственности на разных уровнях образования, что  законодательно 

закреплены в нормативных правовых актах в области образования.  

Вместе с тем, анализ отдельных модульных образовательных программ педагогических 

специальностей, представленных вузами, показал, что подготовка будущих педагогов 
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осуществляется без должного учета нового обновленного содержания школьного 

образования.  

В статье предложены рекомендации для обеспечения преемственности образовательных 

программ разных уровней образования. 
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Harun KESKİN67  
 

 

ABSTRACT 
The primary objective of this study is to determine the attitudes of senior students in the 

Department of Fine Arts Education, Sub-Department of Music Training towards the Course of 

Composing Educational Music. Descriptive analysis model was used in the scope of qualitative data 

analysis in this study, which is a descriptive study. The sampling of the study consisted of 26 

undergraduate senior students studying at Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of Education, 

Department of Fine Arts Education, Sub-Department of Music Training in the spring semester of 

2017-2018, who were enrolled in the course of Composing Educational Music. At the end of the one-

semester course of Composing Musical Training, 26 children's songs, composed by 26 students, were 

recorded in the studio environment and performed to the audience during an event titled "Audio 

Exhibition". In the event where guests were asked to participate with their headphones, each student 

allowed his/her guest to listen to his/her song record through electronic devices playing music 

records. This activity enabled students to get feedback directly from the audience. This study aimed 

to evaluate the attitudes of the students towards the Course of Composing Educational Music and 

the effects of having the audience to listen to their records created at the end of the course and 

getting feedback directly from the audience on their motivation to compose new children's songs. 

Keywords: Education, Music Training, Course of Composing Educational. 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın temel amacı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 

öğrenim gören lisans 4. Sınıf öğrencilerinin Eğitim Müziği Besteleme Dersine karşı tutumlarını, 

eğitim müziği örneklerinden biri olan çocuk şarkısı türünde yaptıkları bestelerin ses kayıtlarının 

yapılması ve dinleyiciye elektronik araçlar yoluyla dinletilmesiyle besteci-dinleyici etkileşiminin 

öğrencilerin gelecekte çocuk şarkısı besteleme tutumlarındaki etkisini tespit etmektir. Betimsel bir 

çalışma olan bu araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Muğla 

Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim  

Dalı 2017/2018 bahar döneminde Eğitim Müziği Bestele Dersini alan 26 lisans 4. Sınıf öğrencisi 

oluşturmaktadır. Bir dönemlik Eğitim Müziği Besteleme Dersi sonunda 26 öğrencinin bestelediği 26 

adet piyano eşlikli çocuk şarkısı stüdyo ortamında kayıt edilmiş ve Sesli Sergi olarak adlandırılan bir 

etkinlikle katılımcılara sunulmuştur. Konukların yanlarında kulaklıklarıyla katılımının istendiği 

etkinlikte her bir öğrenci her bir konuğa müzik kaydı çalan elektronik cihazlarla eserini dinletmiştir. 

Bu etkinlik yoluyla öğrenciler dinleyicilerin eleştirilerini ilk ağızdan duyma olanağı kazanmıştır. Bu 

bildiride öğrencilerin Eğitim Müziği Besteleme Dersine karşı tutumları ve ders sürecinin bitiminde 

eserlerinin kayıtlarının dinleyiciye ulaştırılması ve dinleyicilerin değerlendirmelerini ilk ağızdan 

duymalarının, öğrencilerin yeni çocuk şarkıları besteleme motivasyonlarına etkileri hakkında bilgi 

verilmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Müzijk Eğitimi, Eğitim Müziği Besteleme Dersi. 
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1. GİRİŞ 

Günümüz genel müzik eğitiminde çocuk şarkılarının önemi geçerliliğini korumaktadır. Çocuk 

şarkılarının müzik eğitiminde önemli bir müzik eğitimi materyali olmasının sebeplerinin başında, 

şarkı söylemenin ve özellikle birlikte şarkı söylemenin çocuklarda birçok olumlu kazanımlar 

sağlamasıdır. “Çocuk şarkıları, müzik sevgisini aşılayan ve müzik becerisini geliştiren, aynı 

zamanda toplumsal kuralları, milli değerleri öğreten, kişisel gelişime katkıda bulunan, oyunlara 

eşlik eden, çocuklara mutluluk veren, bireyler arası iletişimi sağlayan, özellikle ilk çocukluk 

yıllarında bilişsel gelişime, dil gelişimine katkıda bulunan bir unsurdur “(Göher, 2006:1). 

Geçmişten günümüze Türk çocuk şarkı dağarı incelendiğinde, önceleri aktarma şarkılar diye 

adlandırılan, yabancı ülkelerden alınan ezgilerin üzerine Türkçe söz yazılarak ortaya çıkan 

şarkılar sıklıkla kullanılmıştır. Bunun dışında yabancı ülkelerin ezgilerine benzeştirilerek yapılan 

öykünmeci şarkılara da çokça başvurulmuştur. Ancak zaman içinde ulusal çocuk şarkısı 

dağarımız gelişmiştir ve gelişmeye devam etmektedir.  

Eğitim Müziği Besteleme dersi bu anlamda, yeni eğitim müziği bestecilerinin ortaya çıkması 

bağlamında, alana katkı sağlaması beklenen bir derstir. 

1.1. Eğitim Müziği Besteleme Dersi 

Eğitim Müziği Besteleme dersi 1997-1998 programından itibaren Müzik Eğitimi Anabilim 

Dallarında yer almaktadır. “Müzik öğretmenliği anabilim dallarında yer alan eğitim müziği 

besteciliği dersi, eğitim müziği bestecisi yetiştirmede uygun bir alt yapı oluşturmaktadır” 

(Tuğcular, 2015:1). Yüksek Öğretim Kurumu Lisans Programında dersin içeriği şu şekilde 

belirtilmiştir; “Motif ve cümle yazma, bir dönemli şarkı formunda ezgiler yazma, prozodi 

kuralları, çocuk şarkısı yazma, okul şarkılarında iki seslilik (koşut 3’lü, koşut 6’lı, korno beşlisi 

vb.), kanon, çalgı eğitimine yönelik alıştırma, etüt ve ezgi yazma çalışmaları” (YÖK, 2018). 

Eğitim Müziği Besteleme dersi ile öğrencinin yaratıcı yönlerinin ortaya çıkarılması ve teknik 

olarak gerekli donanımı kazanması hedeflenmiştir. “Bu ders, bir bakıma öğrencilerin temel 

müzik bilgileri, armoni, kontrpuan, eşlik, müzik formları, çokseslendirme, çalgı bilgisi, eğitim 

müziği dağarı oluşturma vb. kapsamdaki çeşitli ders kazanımlarının eğitim müziği besteleme 

sürecine yansımasıdır”(Yokuş, 2014:153).  

YÖK’ün 2018 yılında yayınladığı yeni lisans programında bu ders zorunlu ders kapsamından 

çıkarılmış, seçmeli ders olarak yer bulmuştur. Günümüzde Müzik Eğitimi Anabilim Dalı mezunu 

olan ve eğitim müziği kapsamına giren eserler besteleyen birçok müzik öğretmeni, müzisyen, 

akademisyen vb. olduğu bilinmektedir. Bu dersin bu kişilerin beste yapmalarında sahip olduğu 

rol düşünüldüğünde, dersin zorunlu ders kapsamından çıkarılması anlamlı bulunamamaktadır. 

Müzik Eğitimi Anabilim Dalları lisans programı incelendiğinde, direkt bestelemeyle 

ilişkilendirilmiş olarak yer alan tek dersin Eğitim Müziği Besteleme dersi olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin besteleme tekniklerini öğrenmelerinin ardından ortaya çeşitli formlarda eserler 

çıkarmalarının beklendiği bu dersle, lisans eğitimleri boyunca aldıkları Batı Müziği Teorisi ve 

Uygulaması, Okul Müziği Dağarı, Armoni ve Eşlikleme gibi derslerde edindikleri bilgileri 

pekiştirme olanağını bulmaları sağlanmaktadır. “Bu ders kapsamında, öğrencilere müzik 
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eğitiminde kullanılabilecek nitelikte okul şarkıları ve çalgıya yönelik temel düzeyde etüt-eser 

yazabilme becerisi kazandırılması amaçlanmaktadır” (Yokuş’tan Aktaran Yokuş, 2014:153). 

Araştırmanın amacı doğrultusunda Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans 4 öğrencilerinin Eğitim 

Müziği Besteleme dersine karşı tutumları öğrenilmeye çalışılmıştır. 

 

2. YÖNTEM 

2.1.  Araştırma Modeli 

Bu araştırma nitel veri analizi kapsamında betimsel analiz modeli ile gerçekleştirilmiştir. “Nitel 

veri analizi, gözlem ve görüşme gibi veri toplama yöntem ve teknikleri ile elde edilen verilerin 

düzenlendiği, kategorilere ayrıldığı, temaların keşfedildiği ve sonuçta tüm bu sürecin rapora 

aktarıldığı bir etkinlikler toplamıdır”(Özdemir, 2010:323). Betimsel analiz modelinde sıklıkla 

görüşme ve gözlem yapılmaktadır. “Bu analiz türünde araştırmacı görüştüğü ya da gözlemiş 

olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacıyla doğrudan alıntılara sık 

sık yer verebilmektedir” (Özdemir, 2010:336). 

2.2.  Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar 

Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 2017/2018 bahar yarıyılında Eğitim Müziği 

Besteleme dersini alan dördüncü sınıf öğrencilerinden oluşmaktadır (N=26). Araştırmaya katılan 

öğrencilerin isimleri araştırma kapsamında kullanılmamış, her bir öğrenci için kodlama 

yapılmıştır. Öğrenciler Ö1-Ö26 kodlarıyla isimlendirilmiştir. 

2.3.  Verilerin Toplanması ve Analiz 

Verilerin toplanmasına yönelik Eğitim Müziği Besteleme dersi kapsamında öğrencilerden çeşitli 

yaş düzeylerine uygun çocuk şarkıları bestelemeleri istenmiştir. Öğrencilerin, ders kapsamında 

öğrendikleri/pekiştirdikleri söz yazma, ezgi oluşturma, prozodi, intro yaratma, piyano eşliği 

yazma gibi teknik birikimlerini şarkılarına yansıtmaları beklenmiştir. Şarkıların bir nota yazım 

programında yazılması ve bu şekilde teslim edilmesi istenmiştir. Şarkılar dersin hocası tarafından 

değerlendirilmiş ve gerekli düzeltmelerin öğrenciler tarafından yapılması istenmiştir. Daha sonra 

şarkıların, ilgili birimin olanakları ölçüsünde ses  kayıtlarının yapılması sağlanmıştır. Kayıt için, 

konuya ilişkin teknik donanıma sahip ve tecrübeli bir öğretim elemanından destek alınmıştır. 

Piyano eşliklerinin bir aranje programında altyapı haline getirilmesinin ardından 3 öğrenci ve 

dersin hocası tarafından bu altyapıların üstüne 26 şarkı söylenmiş ve kayıt edilmiştir. Bu şarkılar 

öğrencilerin akıllı telefonlarına mp3 formatında gönderilmiştir. Daha sonra şarkıların PDF 

çıktıları renkli kartonlara, kartonun çevresinde resim çizilmesine uygun büyüklükte boşluk 

bırakılarak yapıştırılmıştır. Aynı bölümün diğer bir programı olan Resim-İş Eğitimi Anabilim 

Dalında görevli öğretim elemanlarının yönlendirmeleri ile aynı anabilim dalının dördüncü sınıf 

öğrencilerinin, nota görsellerinin çevresine o şarkıyla ilgili resimler çizmeleri istenmiştir. 

2017/2018 bahar döneminin sonunda, ilgili bölümün sergi alanında, adına Sesli Sergi verilen bir 

etkinlikte, dersi alan tüm öğrencilerin şarkılarını dinletebilecekleri akıllı telefonları ve nota 

görselleri hazır bulunarak şarkılarını konuklara dinletmeleri sağlanmıştır. Her bir öğrenci kendi 

şarkısının nota görselinin başında, elinde akıllı telefonuyla yanına yaklaşan konuğa kendisini 
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tanıtmış, şarkısını dinletmiştir. Öğrenciler, konuklardan şarkısını değerlendirmesini talep etmiş 

ve birçok kişinin olumlu/olumsuz eleştirisini duyma olanağını bulmuştur.  

Etkinlik sonunda, araştırmacının verileri toplamaya yönelik hazırladığı 7 adet görüşme sorusu, 

ses kaydı yapılarak öğrencilere sırayla sorulmuştur. Görüşmeden elde edilen veriler her bir 

sorunun altına öğrencilerin verdikleri yanıtların, öğrencilerin kodları belirtilerek tablo üstünde 

gösterilmesiyle raporlaştırılmıştır. 

 

3. BULGULAR VE YORUMLAR 

Araştırma kapsamında yöneltilen her bir soru için, öğrencilerden elde edilen bulgular tablolar 

halinde sunulmuştur. 

Soru 1: “Söz ve müziği, introsu ve piyano eşliğiyle bir çocuk şarkısı bestelemenizin size ne gibi 

katkıları oldu?” 

Tablo 1. Soru 1 İçin Öğrencilerin Verdikleri Yanıtların Analiz Sonuçları 

Yanıtlar  Öğrenciler f 

Çocuk şarkısı bestelemek için kazanılması gereken 

teknik donanımı (prozodi, intro yaratma, eşlik yazma 

vb.) kazandığımı düşünüyorum. 

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö8, Ö9, Ö10, 

Ö11, Ö13, Ö14, Ö15, Ö17, Ö18, Ö20, 

Ö21, Ö22, Ö23, Ö24. 

19 

Başarma duygusunu tattım. Ö6, Ö7, Ö12, Ö16, Ö19, Ö25, Ö26 7 

 

Tablo 1 incelendiğinde, öğrencilerin bir çocuk şarkısı bestelemenin ardından, bu sürecin 

kendilerine gerekli donanımı kazandırdığını belirtmiş oldukları görülmektedir. Soruyu daha genel 

bir perspektiften yanıtlayan diğer öğrenciler ise başarma duygusunu tattıklarını belirtmişlerdir. 

İlk yanıtı veren 19 öğrencinin gerekli donanımı kazandıklarını belirtmeleri de dolaylı olarak bir 

şarkıyı besteleme eylemini sonlandırarak başarma duygusunu tattıklarını düşündürmektedir. 

Soru 2: “Bir dönem boyunca aldığınız Eğitim Müziği Besteleme Dersinin bir çocuk şarkısı 

bestelemenize ne gibi katkısı olduğunu düşünüyorsunuz? 

Tablo 2. Soru 2 İçin Öğrencilerin Verdikleri Yanıtların Analiz Sonuçları 

Yanıtlar  Öğrenciler f 

Önceki dönemlerde edindiğim bilgileri pekiştirmemi 

sağladı. Motif, cümle ve dönem, prozodi gibi konuları 

pekiştirdim. 

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö5, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, 

Ö11, Ö12, Ö13, Ö14,  Ö15, Ö16, Ö17, 

Ö18, Ö19, Ö20, Ö21, Ö22, Ö23, Ö24 

23 

Bu ders sayesinde böyle bir yeteneğim olduğunu fark 

ettim, yoksa böyle bir şarkı yapamazdım. 

Ö10, Ö25, Ö26 

 

3 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin büyük çoğunluğunun, Eğitim Müziği Besteleme Dersi ile 

önceki dönemlerde Müziksel İşitme Okuma Yazma Derslerinde ya da Eğitim Müziği Dağarı gibi 

derslerde öğrendikleri bilgileri pekiştirdikleri anlaşılmaktadır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı Lisans programında yer alan Müziksel İşitme Okuma Yazma 

I dersinin ders bilgi formları incelendiğinde; 11. ve 12. haftaların ders içeriklerinde motif, cümle 

ve dönem bilgisi ve ezgi yaratmak konularının yer aldığı görülmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin 

Eğitim Müziği Besteleme dersi ile önceki bilgilerini pekiştirdiklerini belirtmeleri anlam 

kazanmaktadır. 3 öğrencinin bu ders ile besteleme deneyimini yaşayabildiği görülmektedir. Bu 
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durum, eğitimin amaçlarında da yer alan yaratıcı ve verimli kişiler yetiştirmek gayesi ile 

örtüşmektedir. 

Soru 3: “Yaptığınız şarkının eğitim müziğinde çocuk şarkısı olarak kullanılabileceğini 

düşünüyor musunuz?  

Tablo 3. Soru 3 İçin Öğrencilerin Verdikleri Yanıtların Analiz Sonuçları 

Yanıtlar  Öğrenciler f 

Düşünüyorum. Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö7, Ö8, Ö9, Ö10, 

Ö11, Ö12, Ö14,  Ö16, Ö17, Ö18, Ö19, 

Ö20, Ö23, Ö24, Ö25 

20 

Düzeltmelerle olabilir. Ö5, Ö13, Ö15, Ö21, Ö22, Ö26 6 

Tablo 3 incelendiğinde, öğrencilerin çoğunluğunun, yaptıkları şarkıyı eğitim müziğinde çocuk 

şarkısı olarak kullanılmaya uygun bulduklarını belirttikleri görülmektedir. Önceki dönemlerde 

Eğitim Müziği Dağarı dersi ile birçok şarkıyı tanıdıkları, inceledikleri değerlendirildiğinde; kendi 

şarkılarını okul müziğinde kullanılmaya değer bulmaları dikkat çekicidir. 6 öğrencinin, 

düzeltmeler sonrasında şarkılarının çocuk şarkısı olarak kullanılmaya uygun bulmalarından; 

şarkılarıyla ilgili eksikleri, gerek ders hocalarından, gerekse “Sesli Sergi”de şarkılarını dinleyen 

konukların yorumlarından yola çıkarak edindikleri düşünülebilir. 

Soru 4: “Yaptığınız şarkının Eğitim Müziği Besteleme Dersi bağlamında ders hocası tarafından 

değerlendirilmesi dışında Sesli Sergide sergilenmesi hoşunuza gitti mi? Neden?” 

Tablo 4 Soru 4 İçin Öğrencilerin Verdikleri Yanıtların Analiz Sonuçları 

Yanıtlar  Öğrenciler f 

Hoşuma gitti; farklı kişilerin değerlendirmeleri çok 

yararlı oldu. 

Ö1, Ö2, Ö3, Ö4, Ö6,  Ö9, Ö11, Ö12, 

Ö13, Ö14, Ö15, Ö17, Ö20, Ö21, Ö22, 

Ö24, Ö25 

17 

Hoşuma gitti; kendimi başarılı hissettim. Ö5, Ö7, Ö8, Ö10, Ö16, Ö18, Ö19, 

Ö23,  Ö26 

9 

Tablo 4 incelendiğinde, öğrencilerin tamamının Sesli Sergi’ye katılmaktan dolayı mutlu olduğu 

anlaşılmaktadır. 17 öğrencinin farklı kişilerin değerlendirmelerini duymaktan mutlu oldukları; 9 

öğrencinin ise kendi yarattığı bir çocuk şarkısını dinleyiciye ulaştırmaktan dolayı başarılı 

hissettiği anlaşılmaktadır. Buradan, öğrencilerin şarkılarını dönem sonu ödevi olarak teslim edip 

bir not karşılığı ile değerlendirilmekten öte; farklı kişilere eserlerini ulaştırmaktan daha fazla 

mutluluk duydukları anlaşılmaktadır.  

Soru 5: “İleride yeni çocuk şarkısı/şarkıları yazmayı düşünür müsünüz?” 

Tablo 5 Soru 5 İçin Öğrencilerin Verdikleri Yanıtların Analiz Sonuçları 

Yanıtlar  Öğrenciler f 

Evet, düşünürüm.  Ö1, Ö2, Ö3, Ö5, Ö9, Ö10, Ö12, Ö13, 

Ö14, Ö15, Ö16, Ö18, Ö19, Ö20, Ö23, 

Ö24, Ö25 

17 

Evet, kesinlikle düşünürüm. Daha iyisini yaparım.  Ö4, Ö6, Ö7, Ö8, Ö11, Ö17, Ö21, Ö22, 

Ö26 

9 

 

Tablo 5 incelendiğinde, öğrencilerin tamamının ileride yeni çocuk şarkısı/şarkıları yazmayı 

düşündüklerini belirttikleri görülmektedir. 9 öğrencinin bu konuda çok kararlı ve istekli oldukları 
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verdikleri yanıttan da anlaşılmaktadır. Öğrencilerin gelecekte mesleklerini icra ederken zaman 

zaman yeni bir çocuk şarkısı besteleme ihtiyacı duyabileceğini kolaylıkla öngörebiliriz. Çünkü 

her ne kadar ulusal çocuk şarkıları dağarımız zayıf olmasa da; gelişen teknoloji, yaşam koşulları 

ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulduğunda farklı konularda çocuk şarkılarına ihtiyaç 

duyulabileceği düşünülmektedir.  

Soru 6: “İleride yeni çocuk şarkıları yazmayı düşünmenizde, eserinizin sergilenmesinin ve 

dinleyiciye ulaşmasının mı; Eğitim Müziği Besteleme dersini almış olmanızın mı daha etkili 

olduğunu düşünüyorsunuz? 

Tablo 6 Soru 6 İçin Öğrencilerin Verdikleri Yanıtların Analiz Sonuçları 

Yanıtlar  Öğrenciler f 

Eserim sergilenmesi ve dinleyiciye ulaşması beni yeni 

çocuk şarkısı/şarkıları yazmak konusunda daha fazla 

motive etti. 

Ö1, Ö2, Ö4, Ö5, Ö6,  Ö7, Ö8, Ö9, 

Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, 

Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, Ö23  

20 

Hem Eğitim Müziği Dersini almış olmam hem de 

eserim sergilenmesi ve dinleyiciye ulaşması beni yeni 

çocuk şarkısı/şarkıları yazmak konusunda motive etti. 

Ö3, Ö21, Ö22, Ö24, Ö25, Ö26 

6 

Tablo 6 incelendiğinde öğrencilerin tamamının, eserlerini Sesli Sergi’de sergilemekten dolayı 

yeni çocuk şarkısı besteleme yönünde motive oldukları görülmektedir. 6 öğrenci, bu 

motivasyonda, hem ilgili dersi almış olmalarının hem de şarkılarının Sesli Sergi’de yer almış 

olmasının etkili olduğunu düşünmektedir. Ancak öğrenciler için en önemli motivasyon 

kaynağının, Sesli Sergi esnasında gözlemlenen, besteci ve dinleyicinin karşılıklı etkileşimlerinin 

olduğu düşünülmektedir. 

Soru 7: “Sizin şarkınız ile birlikte diğer 25 şarkının notaları, ses kayıtları ve üzerine şarkının 

söylenebileceği piyanolu alt yapıları, size ders hocanız tarafından teslim edilmiştir. Bu 

şarkılardan birini ya da birkaçını ileride öğrencilerinize söyletmeyi düşünür müsünüz? 

Tablo 7 Soru 7 İçin Öğrencilerin Verdikleri Yanıtların Analiz Sonuçları 

Yanıtlar  Öğrenciler f 

Düşünürüm. 

Ö1, Ö2, Ö3 Ö4, Ö5, Ö6,  Ö7, Ö8, Ö9, 

Ö10, Ö11, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15, Ö16, 

Ö17, Ö18, Ö19, Ö20, Ö21, Ö22, Ö23, 

Ö24, Ö25, Ö26 

26 

Tablo 7 incelendiğinde, 26 müzik öğretmeni adayı lisans 4 öğrencisinin, ileride meslek 

hayatlarında kullanmak üzere 26 yeni çocuk şarkısından oluşan bir albüme sahip oldukları 

anlaşılmaktadır.  

 

4. SONUÇ 

Bu araştırmada, lisans 4. sınıf öğrencilerinin Müzik Öğretmenliği programında 8. dönemde yer alan 

Eğitim Müziği Besteleme Dersine karşı tutumları ve bu dersin bir çıktısı olan çocuk şarkısı besteleme 

sürecinin öğrencilerde meydana getirdiği motivasyon incelenmiştir. Her bir öğrencinin bestelediği şarkı 

stüdyo ortamında kaydedilmiş ve öğrencilerin eserlerini Sesli Sergi olarak adlandırılan bir etkinlikle 

dinleyicilerle paylaşmaları sağlanmıştır. Öğrencilerin, dinleyicilerin eleştirilerini direkt olarak öğrenme 
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fırsatını bulduğu bu etkinlik sonrasında 26 öğrenciyle yapılan görüşmede 7 adet soru sorulmuş ve 

öğrencilerin Eğitim Müziği Besteleme dersine karşı tutumları öğrenilmeye çalışılmıştır.  

Öğrencilerle yapılan görüşme sonrasında, öğrencilerin tamamının kendilerine ait bir çocuk şarkısı 

besteleyerek, bu yöndeki teknik donanımı kazandıklarını; bir kısmının bu sayede kendilerini başarılı 

hissettiklerini belirttikleri görülmüştür. Bir dönem boyunca aldıkları Eğitim Müziği Besteleme dersinin, 

şarkı formunun öğeleri olan motif, cümle, dönem gibi konulardaki bilgilerini pekiştirmelerini sağladığını 

belirten öğrencilerden bir kısmı ise bu dersin, beste yapma yönündeki yeteneklerinin farkına varmalarını 

sağladığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin büyük kısmı yaptıkları çocuk şarkısının eğitim müziğinde 

kullanılmaya uygun olduğunu belirtirken, bir kısmı ise düzeltmeler sonrası uygun olacağını belirtmiştir. 

Öğrencilerin tamamı, eserlerinin Sesli Sergi’de seslendirilmesinden ve farklı kişilerin şarkılarını 

değerlendirmesinden memnun olduklarını, bir kısmı ise bu etkinlik sayesinde kendilerini başarılı 

hissettiklerini vurgulamıştır. İleride yeni çocuk şarkısı yapmayı düşünüp düşünmedikleri sorulduğunda ise 

tamamı, yeni bir çocuk şarkısı yapmayı düşüneceğini; bir kısmı ise kesinlikle düşündüğünü, hatta daha 

iyisini yapabileceğini belirtmiştir. Öğrencilerin gelecekte yeni çocuk şarkısı/şarkıları yazma 

motivasyonlarında Sesli Sergi’de birer eserlerinin yer almış olması ve dinleyiciden olumlu/olumsuz 

eleştirileri almış olmalarının çok etkili olduğu anlaşılmıştır. Öğrencilerin bir kısmı ise hem etkinliğe 

katılmış olmak hem de ilgili dersi almış olmalarının onları motive ettiğini belirtmiştir. Öğrencilerin 

tamamı, sınıf arkadaşlarının yaptıkları çocuk şarkılarını, ileride meslek hayatlarında öğrencilere 

söyletilebilecek nitelikte bulduklarını belirtmişlerdir.  

Teknolojinin, yaşamımızın her alanındaki etkisinin yadsınamayacağı günümüzde, Eğitim Müziği 

Besteleme dersine de etkisi büyük olmuştur. Öğrencilerin bestelediği tüm çocuk şarkılarının kaydedilmesi 

ve nota görsellerinin bir sergi alanında sergilenirken kayıtlarının da dinletilmesi, öğrencilerin derse karşı 

tutumlarının çok olumlu olmasını sağlamış görünmektedir. Gelecekte yeni çocuk şarkısı yapma yönünde 

öğrencilerin motivasyonlarının yüksek olduğu anlaşılmıştır.  

2018 Lisans programında seçmeli ders olarak belirlenip zorunlu ders olmaktan çıkarılan Eğitim Müziği 

Besteleme dersi; araştırmanın sonuçlarından da anlaşılacağı gibi, öğrencilerin kendilerini keşfetmelerini, 

gelecekte yeni çocuk şarkıları besteleme motivasyonlarının belirmesini sağlamaktadır. Bu yönüyle, dersin 

seçmeli ders haline dönüştürülmesi, ülkemiz müzik eğitiminde çocuk şarkıları bestecilerinin ortaya 

çıkması ve çocuk şarkılarının nitelik ve nicelik bakımından artacağı bağlamında olumlu 

karşılanmamaktadır.  
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ENSTRÜMAN ÖĞRENMEDEKİ YAKLAŞIMLAR ÖLÇEĞİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ 
 

 

Mehtap AYDINER UYGUN68 
 
 

ABSTRACT 
Development of the Approaches in Instrument Learning Scale. Instrument teaching is the process of 

making students attain technical and musical achievements related to the instrument, developing 

these attained technical and musical achievements, and making these developed technical and 

musical achievements efficient. This process continues uninterrupted starting from the day the 

student meets the instrument. The successful execution of instrument teaching is possible if the 

student is positively motivated towards the process. It is important for the student who is positively 

motivated towards the process to use various strategies in order for him or her to learn easily, 

effectively and permanently and to attain the ability to learn independently. When considered from 

the point of view of the student, this brings to mind two basic questions. These questions are: "Why 

do I practice my instrument?" and "What should I do to learn the instrument?" The student's answer 

to both questions determines his or her approach to learning the instrument. Determining students' 

approaches to instrument learning is possible through a valid and reliable measurement tool. The 

purpose of this study is to develop the Approaches in Instrument Learning Scale. The study group is 

made up of 240 students majoring in music education at three different Turkish universities in the 

2017-2018 academic year.  The students in the study group are attending Niğde Ömer Halisdemir 

University (n=81, 33.8%), On Dokuz Mayıs University (n=87, 36.2%) and Pamukkale University 

(n=72, 30%). The scale consists of two main dimensions: deep learning approach and superficial 

learning approach. Deep learning approach dimension includes of the deep motivation and deep 

strategy sub-dimensions, whereas superficial learning approach dimension includes the superficial 

motivation and superficial strategy sub-dimensions. The scale consists of 23 items. There are five 

items in the deep motivation sub-dimension, nine items in the deep strategy sub-dimension, six items 

in the superficial motivation sub-dimension and three items in the superficial strategy sub-

dimension. According to the study results, item-total correlations range from 0.526 to 0.744 for the 

deep learning approach dimension, whereas item-total correlations range from 0.402 to 0.764 for the 

superficial learning approach dimension. These results show that the validity of the items in the 

scale is sufficient and that they distinguish students’ approaches to instrument learning. As a result 

of the reliability analysis, the Cronbach alpha reliability coefficient of the deep learning dimension 

was found to be 0.92, whereas the reliability coefficient of the superficial learning dimension was 

found to be 0.88. The obtained results show that the scale is reliable. 

Keywords: Instrument, Learning approach, Scale. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

68 Doç. Dr., Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, maydiner@ohu.edu.tr. 
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ÖZET 
Enstrüman öğretimi, öğrencide enstrümana ilişkin teknik ve müzikal kazanımların oluşturulması, 

oluşturulan teknik ve müzikal kazanımların geliştirilmesi, geliştirilen teknik ve müzikal 

kazanımların da yetkinleştirilmesi sürecidir. Bu süreç, öğrencinin enstrümanı ile tanıştığı günden 

başlayarak kesintisiz olarak sürdürülür. Enstrüman öğretiminin başarılı bir şekilde yürütülmesi, 

öğrencinin sürece olumlu bir şekilde güdülenmesiyle mümkündür. Sürece olumlu olarak güdülenmiş 

öğrencinin kolay, etkili, kalıcı bir şekilde öğrenebilmesinde ve bağımsız öğrenebilme niteliği 

kazanmasında da çeşitli stratejileri işe koşması önemlidir. Bu durum öğrencinin bakışı açısından 

değerlendirildiğinde iki temel soruyu akla getirir. Bunlar: “Enstrümanıma neden çalışıyorum?” ve 

“Enstrümanımı öğrenebilmek için ne yapmalıyım?” sorularıdır. Öğrencinin her iki soruya cevabı, 

onun enstrüman öğrenmedeki yaklaşımını belirler.  Öğrencilerin enstrüman öğrenmedeki 

yaklaşımlarının belirlenmesi, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracıyla mümkündür. Bu çalışmanın 

amacı, “Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeğinin” geliştirilmesidir. Çalışma grubunu 2017-

2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki 3 farklı üniversitenin müzik öğretmenliği lisans 

programında öğrenim görmekte olan 240 öğrenci oluşturmuştur. Çalışma grubu öğrencileri; Niğde 

Ömer Halisdemir (n=81, %33.8), On Dokuz Mayıs (n=87, %36.2) ve Pamukkale Üniversitelerinde 

(n=72, %30.0) öğrenim görmektedir. Çalışma kapsamındaki ölçek, derin öğrenme yaklaşımı ve 

yüzeysel öğrenme yaklaşımı olmak üzere iki ana boyuttan oluşmaktadır. Derin öğrenme yaklaşımı 

boyutu, derin güdü ve derin strateji alt boyutlarını; yüzeysel öğrenme yaklaşımı boyutu da, yüzeysel 

güdü ve yüzeysel strateji alt boyutlarını içermektedir. Ölçeğin tamamı 23 maddedir. Derin güdü 

boyutunda 5 madde, derin strateji boyutunda 9 madde, yüzeysel güdü boyutunda 6 madde ve 

yüzeysel strateji boyutunda da 3 madde bulunmaktadır. Çalışma sonucunda; madde-toplam 

korelasyonları derin öğrenme yaklaşımı boyutu için 0.526 ile 0.744 arasında değişirken, yüzeysel 

öğrenme yaklaşımı boyutu için 0.402 ile 0.764 arasında değişmektedir.  Bu sonuçlar, ölçekteki 

maddelerin geçerliklerinin yeterli olduğunu ve öğrencilerin enstrüman öğrenmedeki yaklaşımlarını 

ayırt ettiklerini gösterir niteliktedir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda derin öğrenme yaklaşımı 

boyutunun Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.92 bulunurken, yüzeysel öğrenme yaklaşımı 

boyutunun güvenirlik katsayısı 0.88 bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar, ölçeğin güvenilir olduğunu 

göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: Enstrüman, Öğrenme yaklaşımı, Ölçek. 

 

GİRİŞ 

Enstrüman öğretimi, öğrencide enstrümana ilişkin teknik ve müzikal kazanımların oluşturulması, 

oluşturulan teknik ve müzikal kazanımların geliştirilmesi, geliştirilen teknik ve müzikal 

kazanımların da yetkinleştirilmesi sürecidir. Bu süreç, öğrencinin enstrümanı ile tanıştığı günden 

başlayarak kesintisiz şekilde sürdürülür. Enstrüman öğretiminin başarıyla yürütülmesi, 

öğrencinin sürece olumlu güdülenmesiyle mümkündür. Sürece olumlu olarak güdülenmiş 

öğrencinin kolay, etkili, kalıcı bir şekilde öğrenebilmesinde ve bağımsız öğrenebilme niteliği 

kazanabilmesinde çeşitli stratejileri işe koşması önemlidir. Bu durum öğrencinin bakışı açısından 

değerlendirildiğinde iki temel soruyu akla getirir. Bunlar: “Enstrümanıma neden çalışıyorum?” 

ve “Enstrümanımı öğrenebilmek için ne yapmalıyım?” sorularıdır. Öğrencinin her iki soruya 

cevabı, onun enstrüman öğrenmedeki yaklaşımını nitelemektedir. 

Öğrenme yaklaşımı kavramı ilk olarak Marton ve Saljö’nün (1976) nitel çalışmalarıyla gündeme 

gelmiştir. Araştırmacılar bir grup üniversite öğrencisinin kendilerine okutulan metinde anlama 

odaklandıklarını gözlemlerken; bir grup öğrencinin ise okutulan metni anlamaya çalışmaksızın 

akıllarında tutmaya çalıştıklarını gözlemlemişlerdir. Bu gözlem, öğrencilerin öğrenme 

süreçlerinde derin ya da yüzeysel olmak üzere iki farklı yaklaşıma sahip olabildiklerini ortaya 
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koymuştur. Marton ve Saljö’nün çalışmalarını, Biggs’in (1987) öğrencilerin öğrenme 

yaklaşımlarını incelendiği çalışması izlemiştir. Biggs (1987) bu çalışmasında, öğrencilerin 

öğrenme yaklaşımlarını derin, yüzeysel ve başarma yaklaşımı olmak üzere üç boyutta açıkladığı 

bir model sunmuştur. Daha sonra bu model, derin ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı olmak üzere 

iki boyuta indirgenerek geliştirilmiştir (Biggs, Kember & Leung, 2001). Bu modele göre 

öğrenme yaklaşımı, derin ve yüzeysel öğrenme yaklaşımı olmak üzere iki ana boyuttan 

oluşmaktadır. Derin öğrenme yaklaşımı, derin güdü ve derin strateji alt boyutlarını; yüzeysel 

öğrenme yaklaşımı ise yüzeysel güdü ve yüzeysel strateji alt boyutlarını içermektedir. 

Enstrüman öğreniminde ‘öğrenme güdüsü’, öğrenme etkinliklerinin anlamlı bulunması ve bu 

etkinliklerde amaçlanan yararların sağlanmaya çalışılmasında, ‘öğrenme stratejisi’ de daha kolay, 

daha kalıcı öğrenmenin gerçekleşebilmesi ve öğrenenin bağımsız öğrenebilme niteliği 

kazanabilmesinde iki önemli unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu bakımdan öğrenme yaklaşımının -

güdü ve stratejiyi içeren bir kavram olarak-, enstrüman öğrenimi üzerinde olumlu ya da olumsuz 

etkilerde bulunacağı açıktır. Nitekim Cantwell ve Millard’ın çalışmaları (1994), bu konuda 

önemli ipuçları sunmaktadır. Cantwell ve Millard’ın çalışmalarında, 14 yaşındaki altı öğrencinin 

enstrüman çalışmaları incelenmiştir. Çalışma grubunu oluşturan öğrenciler, öğrenmeleriyle ilgili 

olarak derin veya yüzeysel bir yaklaşım benimseyip benimsemediklerini tespit eden Öğrenme 

Süreci Anketi’nden (Biggs, 1987) aldıkları en yüksek puan temelinde seçilmiştir. Sonuçlar, derin 

öğrenme yaklaşımını benimseyen öğrencilerin enstrüman çalışmalarına ilişkin problemleri teknik 

tabirlerden çok müzikal tabirlerle tanımladıklarını göstermiştir. Yüzeysel öğrenme yaklaşımını 

benimseyen öğrencilerin ise araştırmada verilen görevin doğasına dair sınırlı bir algılama 

içerisinde oldukları belirlenmiştir. Aydıner Uygun’un (2012a, 2013) çalışmalarında da, müzik 

öğrencilerinin piyano dersinde derin ya da yüzeysel olmak üzere farklı yaklaşımları 

benimsedikleri tespit edilmiştir. 

Öğrenme yaklaşımı, öğrenme sürecinin önemli değişkenlerinden birisidir. Öğrenme yaklaşımı, 

enstrüman öğrenme sürecinin de önemli bir değişkenidir. Bu değişkenin ölçülmesi, ölçümü 

gerçekleştirecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu 

çalışmanın amacı: “Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeğinin” geliştirilmesidir. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışma betimsel türde ve tarama modelindedir. 

Çalışma Grubu 

Çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye’deki 3 farklı üniversitenin eğitim 

fakülteleri güzel sanatlar eğitimi bölümlerine bağlı müzik eğitimi ana bilim dallarında öğrenim 

görmekte olan 240 öğrenci oluşturmuştur. Bu üniversiteler: Niğde Ömer Halisdemir (n=81, 

%33.8), On Dokuz Mayıs (n=87, %36.2) ve Pamukkale Üniversitesi’dir (n=72, %30.0). 

Öğrencilerin %64,2’si (N=154) kız ve %35,8’i (N=86) erkek öğrencidir. Öğrencilerin %30’u 

(N=72) 1. Sınıf, %22,5’i (N=54) 2. Sınıf, %24,6’sı (N=59) 3. Sınıf ve %22,9’u (N=55) 4. Sınıf 

öğrencisidir. Öğrencilerin öğrenimlerini gördükleri enstrümanlar: Bağlama (%10,4), flüt 



243 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

(%16,7), gitar (%12,9), kanun (%0,4), keman (%30,8), kontrbas (%0,4), ney (%0,4), piyano 

(%3,3), şan (%2,9), ud (%5,4), viyola (%10) ve viyolonseldir (%6,2).  

İşlem 

Bu aşamada öncelikle ölçeğin aday formu hazırlanmıştır. Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar 

Ölçeğinin aday formu, Biggs, Kember ve Leung’ın (2001) “Study Process Questionnaire (R-

SPQ-2F)” isimli üniversite öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını ölçen ölçme araçlarındaki 

yapılandırma temel alınarak ve Piyano Dersindeki Öğrenme Yaklaşımlarını Belirleme 

Ölçeğindeki (Aydıner Uygun, 2012b) maddeler enstrüman öğreniminin bütününüyle ilişkili 

olacak şekilde düzenlenerek oluşturulmuştur. Sonraki aşamada ölçek ifadelerine likert tipi 

derecelemenin eklenmesiyle ölçek maddeleri elde edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Ölçeğin Yapı Geçerliğine İlişkin Bulgular 

Ölçeğin yapısal geçerliği için Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) uygulanmıştır. Faktör analizi, 

birbirleri ile ilişkili veri yapılarını birbirinden bağımsız ve daha az sayıda yeni veri yapılarına 

dönüştürmek, bir oluşumu ya da olayı açıkladıkları varsayılan değişkenleri gruplayarak ortak 

faktörleri ortaya koymak, bir oluşumu etkileyen değişkenleri gruplamak amacıyla başvurulan 

yöntemlerden biridir (Özdamar, 2002).  

Tablo 1’de faktör analizine uygunluk testlerinden elde edilen dağılımlar yer almaktadır. 

 

Tablo 1. Faktör Analizine Uygunluk Testlerinden Elde Edilen Dağılımlar 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett Testleri  

Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Uygunluk Ölçüsü 0.946 

Bartlett küresellik testi 

Ki-kare (X2) 3075.250 

sd 276 

p .000 

Tablo 1’de; yapılan açıklayıcı faktör analizi sonucunda Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değerinin 

0.946 bulunduğu görülmektedir. KMO değeri örneklem büyüklüğü açısından faktör analizi için 

veri yapısının uygunluğunu test etmeye yönelik bir ölçüttür. Örneklem büyüklüğü için değer 

“0.50-0.60 arasında ise kötü”, “0.60-0.70 arasında ise zayıf”, “0.70-0.80 arasında ise orta”, “0.80-

0.90 arasında ise iyi”, “0.90 üzerinde ise mükemmel” yorumu yapılır (Leech, Barrett & Morgan, 

2005;  akt: Çokluk, Şekercioğlu & Büyüköztürk, 2010). Buradan hareketle; örneklem büyüklüğü 

açısından faktör analizi için veri yapısının mükemmel derecede uygun olduğu söylenebilir. 

Ayrıca Bartlett’in Küresellik testi sonucuna göre ki-kare (X2) değeri 0.01 düzeyinde manidar 

bulunmuştur (X2=3075.250, p=.00). Bulgular, verilerin çok değişkenli normal dağılımdan 

geldiğini göstermektedir (Çokluk ve ark., 2010). Dolayısıyla ölçekte yer alan maddelerin 

ölçülmek istenen özellik açısından faktör analizi için uygun olduğu söylenebilir.  

AFA’da faktörleştirme tekniklerinden temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Faktörlere ait 

bulgular Tablo 2’de verilmektedir. 
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Tablo 2. Temel Bileşenler Analizinden Elde Edilen Faktörlere İlişkin Dağılımlar 

 

 

 

 

 

 

 

Ölçekte yer alan faktörlere ait açıklanan varyans miktarlarını gösteren Tablo 2 incelendiğinde, öz 

değeri 1.00’den büyük olan üç faktörün olduğu görülmektedir. İlk faktör toplam varyansın 

%43.857’sini, ikinci faktör toplam varyansın %8.186’sını ve üçüncü faktör toplam varyansın 

%4.644’ünü açıklamaktadır. İkinci faktörden sonra diğer faktörlerin toplam varyansa yaptıkları 

katkının azaldığı gözlenmektedir. Bu durum, öz değer bileşenlerini gösteren Grafik 1’de de 

görülmektedir. 

 
Grafik 1. Ölçeğin Faktörlerine İlişkin Öz Değer Bileşenleri 

 

Öz değer bileşen grafiği incelendiğinde, üçüncü noktadan sonraki bileşenlerin varyansa yaptıkları 

katkıların hem azaldığı hem de yaklaşık olarak birbirinin aynısı olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla faktör sayısının iki olmasına karar verilmiştir. Maddelerin hangi boyuta daha iyi 

yerleştiğini belirlemek amacıyla dik döndürme yöntemlerinden varimax (maksimum değişkenlik) 

Faktör Özdeğer Varyans yüzdesi Toplam varyans yüzdesi 

1 10,526 43,857 43,857 

2 1,965 8,186 52,043 

3 1,114 4,644 56,687 

4 ,888     3,701 60,388 

5 ,834 3,473 63,861 



245 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

yöntemi kullanılmış ve faktör yükleri en az 0.40 olan maddeler ölçeğin nihai formu için 

seçilmiştir. Maddelere ilişkin elde edilen faktör yük değerleri Tablo 3’te verilmiştir.   

 

Tablo 3. Deneme Uygulamasındaki Maddelerin Faktör Yük Değerlerine İlişkin Dağılımlar 

Maddeler 
Bileşen 

1 2 

Madde 14 Derin Strateji (DS) ,717  
Madde 7 Derin Strateji (DS) ,696  
Madde 12 Derin Güdü (DG) ,694  
Madde 13 Derin Strateji (DS) ,688  
Madde 22 Derin Strateji (DS) ,667  
Madde 6 Derin Güdü (DG) ,661  
Madde 21 Derin Güdü (DG) ,660  
Madde 17 Derin Strateji (DS) ,656  
Madde 24 Derin Güdü (DG) ,640  
Madde 19 Derin Strateji (DS) ,636  
Madde 2 Derin Strateji (DS) ,629  
Madde 3 Derin Strateji (DS) ,621 ,413 
Madde 1 Derin Güdü (DG) ,601 ,459 
Madde 10 Derin Strateji (DS) ,594  
Madde 16 Yüzeysel Güdü (YG)  ,747 

Madde 23 Yüzeysel Güdü (YG)  ,735 

Madde 15 Yüzeysel Güdü (YG)  ,727 

Madde 8 Yüzeysel Strateji (YS)  ,712 

Madde 20 Yüzeysel Güdü (YG)  ,704 

Madde 9 Yüzeysel Strateji (YS)  ,704 

Madde 4 Yüzeysel Güdü (YG)  ,622 

Madde 5 Yüzeysel Güdü (YG)  ,530 

Madde 11 Yüzeysel Strateji (YS) ,429 ,519 
Madde 18 Yüzeysel Strateji (YS)  ,503 

 

Faktör yükleri incelendiğinde 11. maddenin her iki faktörde de yüksek yük değerine sahip olduğu 

belirlenmiş ve ölçekten çıkarılmıştır. Bu madde çıkarıldıktan sonra maddeler yeniden 

numaralandırılmış ve faktör yükleri Tablo 4’te verilmiştir. 
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Tablo 4. Nihai Ölçekteki Maddelerin Faktör Yük Değerlerine İlişkin Dağılımlar 

Maddeler 
Bileşen 

1 2 

Madde_13_DS ,719  
Madde_7_DS  ,697  
Madde_11_DG ,694  
Madde_12_DS ,689  
Madde_21_DS ,668  
Madde_6_DG ,662  
Madde_20_DG ,662  
Madde_16_DS ,658  
Madde_23_DG ,641  
Madde_18_DS ,637  
Madde_2_DS ,630  
Madde_3_DS ,622 ,421 
Madde_1_DG ,603 ,456 
Madde_10_DS ,595  
Madde_15_YG  ,752 

Madde_14_YG  ,729 

Madde_22_YG  ,726 

Madde_8_YS  ,709 

Madde_9_YS  ,705 

Madde_19_YG  ,701 

Madde_4_YG  ,625 

Madde_5_YG  ,525 
Madde_17_YS  ,507 

 

Tablo 4 incelendiğinde; maddelerin birbirinden yeterince ayrılmış iki faktör altında toplandığı 

görülmektedir. Birinci boyutta yer alan maddeler, derin güdü ve derin stratejiyi ifade eden 

maddeler olduğu için bu boyuta “derin öğrenme yaklaşımı” ismi verilmiştir. İkinci boyutta yer 

alan maddeler, yüzeysel güdü ve yüzeysel stratejiyi ifade eden maddeler olduğu için bu boyuta 

ise “yüzeysel öğrenme yaklaşımı” ismi verilmiştir. Deneme uygulaması sonucunda 23 madde ve 

2 alt boyuttan oluşan bir ölçek elde edilmiştir. Birinci boyutta yer alan maddelerin faktör yük 

değerleri 0.595-0.719 arasında değişirken, ikinci boyutta yer alan maddelerin faktör yük değerleri 

0.507-0.752 arasında değişmektedir. 

Ölçeğin Güvenirliği ve Madde Analizinden Elde Edilen Bulgular 

Bu aşamada öncelikle ölçeğin, madde özellikleri belirlenmiş ve maddelerin toplam puanlar ile 

korelasyonları hesaplanmıştır. Daha sonra maddelerin birbiriyle tutarlılığını belirlemek amacıyla 

ölçeği oluşturan maddelerin iç tutarlılığını veren Cronbach Alpha Katsayısı hesaplanmıştır. 

Bulgular Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Nihai Ölçekteki Maddelerin Madde-Toplam Korelasyonları ve Cronbach Alfa 

Güvernirlik Katsayılarına İlişkin Dağılımlar 

Alt boyut Madde Ortalama 
Madde-toplam 

korelasyonu 

Cronbach alfa 

katsayısı 

Derin 

Öğrenme 

Yaklaşımı 

Derin 

Güdü 

(DG) 

1_DG 3,82 ,680 

0.81 

0.92 

0.94 

6_DG 3,78 ,611 

11_DG 3,68 ,688 

20_DG 3,55 ,690 

23_DG 3,53 ,526 

Derin 

Strateji 

(DS) 

2_DS 3,87 ,657 

0.89 

3_DS 3,70 ,695 

7_DS 3,99 ,727 

10_DS 3,33 ,568 

12_DS 3,68 ,744 

13_DS 3,08 ,605 

16_DS 3,45 ,656 

18_DS 3,54 ,619 

21_DS 3,88 ,700 

Yüzeysel 

Öğrenme 

Yaklaşımı 

Yüzeysel 

Güdü 

(YG) 

4_YG 4,01 ,644 

0.85 

0.88 

5_YG 4,08 ,504 

14_YG 4,20 ,694 

15_YG 4,13 ,594 

19_YG 3,96 ,718 

22_YG 4,09 ,764 

Yüzeysel 

Strateji 

(YS) 

8_YS 3,95 ,731 

0.65 9_YS 3,97 ,608 

17_YS 3,48 ,402 

Tablo 5’te; ölçek maddelerinden alınan puanlar ile ölçeğin toplam puanı arasındaki ilişkiyi 

açıklayan madde-toplam korelasyonlarının (madde ayırt edicilik değerlerinin) derin öğrenme 

yaklaşımı boyutu için 0.526 ile 0.744 arasında değişirken, yüzeysel öğrenme yaklaşımı boyutu 

için 0.402 ile 0.764 arasında değişmekte olduğu görülmektedir. Hesaplanan tüm bu madde–

toplam korelasyonu değerleri, 0.01 düzeyinde anlamlıdır. Bulgulara göre; ölçekteki maddelerin 

geçerliklerinin yeterli olduğu ve öğrencileri öğrenme yaklaşımları açısından ayırt edici nitelikte 

olduğu söylenebilir. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda; derin öğrenme yaklaşımı boyutunun 

Cronbach alfa güvenirlik katsayısı 0.92 bulunurken, yüzeysel öğrenme yaklaşımı boyutunun 

güvenirlik katsayısı 0.88 bulunmuştur. Ölçeğin tamamına ilişkin Cronbach alfa güvenirlik 

katsayısı da 0.94 bulunmuştur. Bulgulara dayalı olarak, ölçeğin güvenilir olduğu söylenebilir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeği kendini değerlendirme türünde bir ölçektir. Ölçek, 

bireylerin enstrüman öğrenmedeki yaklaşımlarını belirlemeye yönelik geliştirilen ve bireyin 

kendisi hakkında bilgi vermesi esasına dayalı bir ölçme aracıdır. Ölçekten alınan toplam puan 
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madde sayısına (23) bölünerek, bireyin enstrüman öğrenme yaklaşımı düzeyi hakkında bilgi 

edinilebilir.  

Bu ölçeğin araştırmacılar için güçlü bir araç olacağı düşünülmektedir. Ayrıca enstrüman 

öğretiminde öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme yaklaşımı düzeylerini ölçtükleri bir gözlem 

aracı olarak da kullanılabilir. Öğretmenler, bu ölçek aracılığıyla yüzeysel öğrenme yaklaşımına 

sahip olduklarını belirledikleri öğrencilerinin öğrenme yaklaşımlarını, yüzeyselden derine 

yönlendirebilecek önlemleri alabilir. Bu ölçek, aynı zamanda araştırmacılar için deneysel 

çalışmalarında kullanabilecekleri bir ölçme aracı olarak düşünülebilir. Bunun için ölçeğin farklı 

örneklem gruplarına uygulanarak geçerlik ve güvenirlik çalışmalarının yinelenmesi önemlidir.  

Araştırmacılar bu ölçek yapısıyla ilişkili olabilecek (Örneğin; enstrümandaki başarı hedefi 

yönelimi, enstrüman çalışırken ve öğrenirken kullanılan stratejiler gibi) yapıları ölçen geçerlik 

güvenirliği kanıtlanmış ölçeklerle (Örneğin; Aydıner Uygun, 2016, 2018; Miksza, 2009; Miksza, 

Tan & Dye, 2016; Aydıner Uygun & Kılınçer, 2017, 2018), bu ölçek arasındaki ilişkileri 

inceleyebilirler. Bu ölçek kullanılarak yapılacak farklı çalışmalar aracılığıyla ölçeğin ölçüm gücü 

sınanabilir. 
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Ek-1. Enstrüman Öğrenmedeki Yaklaşımlar Ölçeği 
N

o
 

Maddeler 

H
iç

 

N
a

d
ir

en
 

A
ra

 S
ır

a
 

S
ık

 s
ık

 

H
er

 z
a

m
a

n
 

1 Enstrümanıma çalışmaktan yoğun bir kişisel tatmin duygusu alırım.       

2 
Enstrümantal etüde/esere çalışmam sonucunda öğrenilmesi gerekenleri yeterince 

öğrenemediğimi anlarsam niçin öğrenmediğini sorgularım.  

     

3 
Enstrümanıma ait repertuvarda yer alan yeni etütleri/eserleri ilginç bulur, en iyi şekilde 

çalabilmek için ekstra zaman harcarım.  

     

4 Enstrüman dersine yönelik mümkün olduğu kadar az çalışma yapmayı hedeflerim.       

5 Kendi kendine “Ben niye bu enstrümana çalışmak zorundayım?” Sorusunu sorarım.       

6 
Enstrüman derslerinde öğrendiklerim zihnimde birbirleriyle ilişkili düşünce zincirleri 

oluşturmamı sağlar.  

     

7 Enstrümantal etüdü/eseri hedeflediğim çalma performansına ulaşıncaya kadar çalışırım.      

8 
Enstrüman dersi için fazladan çalışma yapmayı gereksiz bulur, çalışmalarımı geçer not 

almamı sağlayabilecek ölçüde sürdürürüm.  

     

9 
Enstrüman dersinde teknik ve müzikal seviyemin çok altındaki etütleri/eserleri çalışmayı 

tercih ederim.  

     

10 
Enstrüman pedagojisi, enstrümanımda çalıştığım etüdün ya da eserin farklı yorumları, farklı 

enstrümantal müzikler… vb. birtakım konuları merak eder ve araştırmalar yaparım.  

     

11 
Enstrümanıma ait repertuvarda bulunan neredeyse her etüdü/eseri çalışmanın ilginç bir 

deneyim olabileceğini hissederim.  

     

12 
Yeni bir etütteki/eserdeki performansımı, etütte/eserde yer alan teknik ve müzikal unsurları 

tam anlamıyla gerçekleştirene kadar enstrümanımda sınarım.  

     

13 
Enstrümanımda çalıştığım etüdü/eseri öğrenirken o etüdü/eseri gerçek yaşam durumlarıyla 

ilişkilendirmeye çalışırım.  

     

14 
Enstrüman dersinde geçer not alabilmek için yüzeysel bir çalma performansı yeterliyken, 

daha fazlasını yapmanın zaman kaybına neden olacağını düşünürüm.  

     

15 
Enstrümantal etütle/eserle ilgili teknik ve müzikal anlamda ayrıntılı bilgi sahibi olmanın kafa 

karıştırıcı olduğunu düşünürüm.  

     

16 
Enstrümanıma ait repertuvardaki bir etüdü/eseri yalnız çalmış ya da çalışmış olmak için değil, 

bestecisinin o etütle/eserle anlatmak istediği müziksel iletiyi kavramak için çalışırım.  

     

17 
Enstrüman dersinde verilen etüdün/eserin dönem özellikleri, bestecisi… vb. sınavda önemli 

olmadığını düşündüğüm konularla ilgili araştırmaları en az düzeyde tutarım. 

     

18 
Enstrümantal etüde/esere ilişkin önerilen çalışma yollarının ya da teknik/müzikal 

alıştırmaların çalma performansım üzerindeki etkililiğini test ederim.  

     

19 Enstrüman dersine yönelik çalışmalarımı –ders ilgimi çekmediğinden- en az düzeyde tutarım.       

20 
Yeni bir etüde/esere çalışmayı, zaman zaman daha önce görmediğim bir şehri gezmek kadar 

heyecan verici bulurum.  

     

21 
Enstrümantal etüde/esere çalışırken uyguladığım yöntemler başarılı olmazsa yeni yollar 

ararım.  

     

22 
Enstrüman dersinde verilen öğrenme görevleri dışında enstrümanıma yönelik çalışma 

yapmayı gereksiz bulurum.  

     

23 Enstrüman derslerine aklımda cevaplanmasını istediğim sorularla gelirim.      

*Derin Güdü: 1, 6, 11, 20, 23; **Derin Strateji: 2, 3, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21;  

***Yüzeysel Güdü: 4, 5, 14, 15, 19, 22; ****Yüzeysel Strateji: 8, 9, 17. 
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MÜZİK EĞİTİMCİSİ ADAYLARININ MÜZİKAL BEĞENİ 

DURUMLARININ İNCELENMESİ: MUĞLA SITKI KOÇMAN 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 
 

 

Rıza AKYÜREK69  
 

ÖZET 
Bu araştırmada, Müzik Eğitimcisi adaylarının müzikal beğeni durumlarını çeşitli değişkenler 

açısından değerlendirmek ve mevcut durumu ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Gerekli verileri 

toplayabilmek  için, öğrencilere kapalı ve açık uçlu 12 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. 

Anket katılan öğrencilerin demografik özellikleri ve müzikal beğen durumlarının tespitine yönelik 

iki kısımdan oluşmaktadır. Tanımsal istatistiklerden dağılım ölçüleri olan frekans ( f ) ve yüzde ( % ) 

kullanılmıştır. Araştırma sonunda, ankete katılan öğrencilerin müzikal beğenilerinin nedenleri, 

müzikal beğeni durumlarını etkileyen unsurlar, müzikal beğeni dağılımları, aldıkları eğitimin 

müzikal beğeniye  etkileri vb. durumlar tespit edilmiş, elde edilen veriler araştırmada işlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Müzik eğitimcisi, müzikal beğeni, beğeni durumları, müzik tercihi. 

 

1.GİRİŞ 

Düşünme yetisine sahip insan, doğumundan ölümüne kadar geçen zaman süresince ihtiyaçları 

doğrultusunda hayatına yön vermiş, sürekli gelişim ve dönüşümün içerisinde yer almıştır. 

Toplumlar var oldukları süre boyunca hep değişimin gelişimin odak noktasında yer almışlardır. 

Geçmişten günümüze kadar geçen süreçte değişim kaçınılmazdır. Toplumu oluşturan bireylerin 

yaşam koşulları, beğenileri, algıları geliştikçe değişim de buna paralel olarak ivme kazanmıştır.  

Genel bir anlatımla beğeni; güzeli çirkinden ayırma yetisi olarak tanımlanabilir. Güzel diye 

nitelendirdiğimiz olguların ya da durumların beğeni duygusuyla ilişkisi doğru orantılıdır (Tunalı, 

1996 s.259). Beğeni, göreceli bir kavramdır; kişisel bir yargılamadır; herkese göre farklı bir 

beğeni anlayışı vardır. Somut bir nesnenin veya soyut bir kavramın algısal bir haz duyumsatan ve 

hoşnutluk veren bir olgusudur. Kulakla işitilen bir müzik, dil ile tadılan bir yemek, koklanan bir 

çiçeğin kokusu gibi beş duyu ile algılanan her şey beğeni kavramının içinde yer almaktadır 

(Ercan, Barış, 2016 s.2257). Beğeni, yalnızca haz duyma ya da duymama gibi sübjektif bir 

duygudur. İyiden duyulan hoşlanma ya da iyiye olan beğeni ilgilere bağlıdır. İyi, akıl ve salt 

kavram aracılığıyla hoşa gider.  

Bazı şeylere biz, belli bir amaca ulaşmada bir araç oldukları için ve böyle bir araç olarak hoşa 

gittikleri ya da yararlı oldukları için iyi deriz. Bazı şeylerde de, kendinden ötürü hoşa gittikleri 

için kendiliğinden iyi deriz. Her iki durumda da bir amaç kavramı, aklın istemle ilgisi, sonuç 

olarak da bir objenin ya da bir eylemin varlığından duyulan hoşlanma söz konusudur. Bir şeye iyi 

demek için, o şeyin her zaman 'ne olması lazım geldiğini' bilmek, yani o şey hakkında bir 

                                                 

 

 

69 Dr. Öğretim Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, rizaakyurek@mu.edu.tr. 
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kavrama sahip olmak gerekir. Ama bir şeye güzel demek için böyle bir gereksinme yoktur 

(Tunalı, 1996 s. 250). 

Müzik beğenisi, her şeyden önce belli bir müzik kültürüne bağlı olmayı gerektirir. Bilgi ve 

alıştırma ile kazanılan müzik beğenisine sahip birinde, seslerin onda uyandırdığı duygular ile salt 

kulak algılamasıyla yetinen doğal hoşlanma duygusuna sahip olmakla sınırlı başka birinde 

uyandırdığı duygular arasındaki ayrımlar, bir yandan seslerin icra edilmesindeki ayrımlara, bir 

yandan da onları alımlayan estetik beğeni ve doğal hoşlanma arasındaki ayrıma dayanır. İkinciler 

ham bedensel duygular, birinciler incelmiş, yücelmiş duygulardır. Bu nedenle salt kulak 

duyumuyla algılanana basit ya da aşağı müzik, beğeni duygusuyla ve bunun yükseltilmesiyle 

alımlanana yüksek müzik veya gerçek müzik diyoruz (Soykan, 2015 s. 241). 

Müziğin estetik yönü, üzerinde çok durulmamış, düşünülmemiş bir tarafıdır. Bu duruma gerekçe 

olarak birçok müzik türünün, farklı müzik beğenilerinin, pek çok farklı insan ve hayatların varlığı 

gösterilebilir. Müzik, hayatı güzel ve anlamlı kılmaya çalışan, diğer unsurlar (bilim, sanat, 

eğitim) gibi, insan içindir. Müziğin bu çok yönlülüğü, onun zengin, herkese hitap eden, her 

beğeniye cevap veren, ne anlamak istiyorsak o kadarını ifade eden bir araç olmasını sağlar. Araç 

sözcüğü müziğin yanında kuru, yavan kalan bir sözcük gibi dursa da aslında onun işlevselliğini 

ifade etmektedir. Müzik işlevseldir, gözle görülmeden ruh dünyamızın kapısını aralar, hayattan 

kaçmak isterken soluklanmamızı, kendimizi tanımamızı, anlamamızı, kısacası her şeye dair 

farkındalık oluşturmamızı sağlar. Müzik, ritim, uyum, güzellik, düzen gibi unsurlar “müzik 

estetiği” denilen hayatımızın estetik boyutudur ve bu unsurlar hayatımıza anlam katar. Müzik 

türleri; renkler, desenler, biçimler/formlar gibi kendi içerisinde farklılıklar, çeşitlilikler içerir. Her 

bir tür, hayata bakış açımız ve kültürümüze yakınlığı/uzaklığı ile bir yere, bir anlama sahiptirler 

(Şen, 2016 s. 107). 

Müzikal beğeninin değişim gösterdiği durumlar dünya çapında yapılmış birçok araştırmada 

yerini bulmuştur. Yapılan araştırmalarda müzikal beğeninin ilk olarak anne karnında başladığı ve 

bebeklerin duydukları müziklere tepkiler verdikleri görülmüştür. 8 yaşına kadar müzikal algıları 

açık olan ve her tür müziği kabullenen çocuklar; 10 yaşından itibaren seçiciliğe başlarlar ve 12 

yaşından sonra sosyal çevrenin de etkisiyle müzikal beğenilerine yön verirler. Yetişkinlik 

dönemine de etki edecek olan müzikal seçimin genelde 12-16 yaş arasında yapıldığı 

gözlemlenmektedir. Ayrıca farklı müzik türlerinin beynimizin farklı bölgelerinde etki yarattığı da 

yapılmış olan araştırmaların bir sonucu olarak karşımıza çıkar (Biricik, 2007). 

Müzik, içerdiği/yansıttığı tüm anlamları, işlevleri, farklılıkları, zenginlikleri ile insan için, insan 

tarafından, insanı anlatan felsefi, estetik, sanatsal bir oluşumdur. Müzik, ruhunu seslerin soyut, 

gizemli, çekici dünyasına açabilen tüm müzikseverlere açık bir sanattır. Müzikten alınan estetik 

haz; melodilerin etkisinde kalarak, bu işitsel dünyanın bizde uyandırdığı hoş izlenimlerdir. 

Filozofların üzerinde uzun uzun düşündükleri, açıklık getirmeye çalıştıkları estetik; müzikte 

seslerin zamansal var oluş, kayboluşları gibi gizemli yönleri ile onu anlamak isteyenlere cazip 

gelmiştir. Müziğin estetik açıdan anlaşılabilmesi; dinleyiciler tarafından yapısında bulundurduğu 

güzellik, ahenk ve etki gücünün hissedilmesi ve sanatsal değerinin özümsenebilmesini 

gerektirmektedir (Şen, 2016 s. 64). 
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2. ARAŞTIRMANIN AMACI:  

Bu araştırmada müzik eğitimi alan öğrencilerin müzikal beğeni durumlarının tespit edilmesi, 

müzikal beğeni durumlarının aldıkları eğitimle ilişkisinin olup olmadığı, müzik eğitimcisi 

adaylarının müzikal beğeni durumlarını etkileyen faktörlerin tespit edilmesi ve müzikal beğeni 

durumlarının çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

 

3. YÖNTEM: 

3.1. Araştırmanın Modeli; Araştırma nitel bir araştırma olup, tarama modelinde betimsel bir 

çalışmadır. Verilen bir durumu olabildiğince tam ve dikkatli bir şekilde tanımlanmasına betimsel 

araştırma denir. Tarama araştırmaları, geniş kitlelerin görüşlerini, özelliklerini betimlemeyi 

hedefleyen araştırmalardır. Bu tür araştırmalar, daha çok ‘ne, nerede, ne zaman, hangi sıklıkta, 

hangi düzeyde, nasıl’ gibi soruların cevaplandırılmasına olanak tanır (Büyüköztürk ve diğerleri, 

2013 s. 177). 

3.2. Çalışma Grubu; Araştırmanın çalışma grubu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim 

Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğrenim gören 

birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf toplam 85 öğrenciden oluşmaktadır.  

3.3. Verilerin Toplanması; Araştırmanın kuramsal temellerinin yapılandırılması için 

araştırmayla doğrudan ya da dolaylı bağlantılı yurtiçi ve yurtdışındaki çalışmaları kapsayan 

literatür taraması yapılmıştır. Müzik Eğitimcisi adaylarının müzikal beğeni durumlarının tespit 

edilmesi amacıyla hazırlanan anketin geçerlik ve güvenirliği için müzik eğitimi alanından 3 

uzman ve ölçme/değerlendirme alanından 1 uzmanın görüşlerine başvurulmuş, örneklem 

dışından bir gruba geçerlik testi uygulanmış ve sonucunda uzmanlarla birlikte değerlendirilerek 

anket yapılandırması gerçekleştirilmiştir.  

3.4. Verilerin Analizi:  Çalışma grubuna uygulanan anket demografik bilgilerin tespiti amaçlı 6 

adet sorudan ve müzikal beğeni durumlarının belirlenmesi amaçlı 10 adet açık uçlu sorudan 

oluşmaktadır. Verilerin analizinde tanımsal istatistiklerden dağılım ölçüleri olan frekans ( f ) ve 

yüzde ( % ) kullanılmıştır. Aşağıda araştırmaya veri sağlamak amaçlı uygulanan müzikal beğeni 

anketine katılan öğrencilere ait değişkenler tablolar halinde sunulmaktadır. 

Cinsiyet Kişi Sayısı % 

Kadın 49 58 

Erkek 36 42 

TOPLAM 85 100 

Tablo:3.1. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyete göre dağılımları 
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Tablo3.1’de belirtildiği üzere ankete katılan 85 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencisinin % 58’i 

kadın, %42’si erkektir. 

  

Yaş Aralığı Kişi sayısı % 

17-19 25 29 

20-22 43 50 

23-25 12 14 

26-28 2 3 

29-31 2 3 

32 yaş ve üzeri 1 1 

TOPLAM 85 100 

Tablo:3.2. Ankete katılan öğrencilerin yaş aralıklarına göre dağılımları 

Tablo:3.2’ye göre ankete katılan öğrencilerin %29’u 17-19 yaş aralığı, %50’si 20-22 yaş aralığı, 

%14’ü 23-25 yaş aralığı, %3’ü 26-28 yaş aralığı, %3’ü 29-31 yaş aralığı ve %1’ik dilimi 32 yaş 

ve üzeri yaş aralığındadır. 

Mezun oldukları lise türleri Kişi sayısı % 

Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 72 85 

Düz Lise 13 15 

TOPLAM 85 100 

Tablo:3.3. Ankete katılan öğrencilerin mezun oldukları lise türlerine göre dağılımları 

Tablo:3.3’e göre ankete katılanların %85lik dilimi Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 

mezunu, %15’lik dilimi ise Düz Lise mezunudur. 

Bireysel çalgı türleri Kişi sayısı % 

Keman 34 40 

Viyola 9 10 

Viyolonsel 5 6 

Yan Flüt 11 12 

Bağlama 7 8 

Gitar 8 9 

Ses Eğitimi (Şan) 4 5 

Kanun 3 4 

Kontrbas 2 3 

Klarnet 2 3 

TOPLAM 85 100 

Tablo:3.4. Ankete katılan öğrencilerin öğrenim gördükleri bireysel çalgı türlerine göre dağılımları 
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Tablo:3.4’e göre ankete katılan öğrencilerin %40’lık diliminin bireysel çalgısı Keman, %10’u 

Viyola, %6 Viyolonsel, %12 Yan Flüt, %8 Bağlama, %9 Gitar, %5 Bireysel Ses Eğitimi (Şan), 

%4 Kanun, %3 Kontrbas ve %3lük diliminin bireysel çalgısı Klarnettir. 

Müzik Eğitimi Süresi Kişi sayısı % 

1-4 yıl 24 28 

5-8 yıl 51 60 

9 yıl ve üzeri 10 12 

TOPLAM 85 100 

Tablo:3.5. Ankete katılan öğrencilerin aldıkları müzik eğitimi sürecine göre dağılımları 

Tablo:3.5’e göre ankete katılan öğrencilerin %28’lik dilimi 1-4 yıl arası müzik eğitimi almakta 

olduklarını, %60’lık kısmı 5-8 yıl ve %12’lik kısmı ise 9 yıl ve üzeri süreçten beri müzik eğitimi 

aldıklarını belirtmişlerdir. 

 

4. BULGULAR VE YORUMLAR: 

Müzik eğitimcisi adaylarına yöneltilen 12 açık uçlu soruya ilişkin verilen cevaplar ve yüzdelik 

dilimlerine ilişkin veriler aşağıda belirtilmiştir. 

Günlük dinlediğiniz müzik türü 

hangisidir? 

Kişi sayısı % 

Türk Halk Müziği 24 28 

Türk Sanat Müziği 13 15 

Klasik Batı Müziği 23 27 

Arabesk Müzik 05 06 

Jazz Müzik 12 14 

Pop Müzik 23 27 

Rock Müzik 13 15 

Tasavvuf Müziği 01 01 

Rap Müzik 05 06 

Diğer 01 01 

   Tablo:4.1. Günlük dinlenilen müzik türüne ilişkin anket sonuçları  

Ankete katılan mzüik eğitimcisi adaylarına yöneltilen “Günlük dinlediğiniz müzik türü 

hangisidir?” sorusu kapsamında öğrenciler cevap verme konusunda serbest bırakılmış, birden 

fazla seçeneği de işaretleyebilecekleri duyurulmuştur. Tablo:4.1’e göre öğrencilerin %28lik 

diliminin günlük THM dinledikleri, %15’inin TSM dinledikleri, %27’sinin Klasik Batı Müziği, 

%6’sının Arabesk, %14’ünün Jazz Müzik, %27’sinin Pop Müzik, %15’inin Rock Müzik 

%6’sının Rap Müzik ve %1’inin ise günlük olarak Tasavvuf müziği ve diğer müzik türlerini 

dinledikleri bulgularına ulaşılmıştır. Müzik eğitimcisi adaylarının ağırlıklı olarak günlük THM, 

Klasik Batı Müziği ve Pop Müzik dinledikleri söylenebilir. 
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Günlük müzik dinleme Süresi Kişi sayısı % 

1 saatten daha az 11 13 

1-3 saat arası 49 58 

4-6 saat arası 16 18 

6 saatten daha fazla 9 11 

TOPLAM 85 100 

Tablo:4.2. Günlük müzik dinleme sürelerine ilişkin anket sonuçları  

Tablo:4.2’de “Günlük ne kadar süre müzik dinliyorsunuz?” sorusuna müzik eğitimcisi 

adaylarının %13’ü 1 saatten daha az süre müzik dinledikleri, %58’i 1 ila 3 saat arası müzik 

dinledikleri %18’i 4 ile 6 saat arası, %11’i ise 6 saatten daha fazla süre müzik dinledikleri 

bulgularına ulaşılmıştır. Buna göre; müzik eğitimcisi adaylarının çoğunluğunun günde 1-3 saat 

arası müzik dinledikleri söylenebilir. 

Müzik dinleme aracı Kişi sayısı % 

Televizyon 2 02 

Radyo 1 01 

İnternet 30 35 

Telefon 52 62 

TOPLAM 85 100 

     Tablo:4.3. Kullanılan müzik dinleme araçlarına ilişkin anket sonuçları 

Tablo:4.3’e göre “Müzik dinleme aracı olarak hangi araçları kullanıyorsunuz?” sorusuna ankete 

katılanların %2’si televizyon, %1’i radyo, %35’i internet ve %62’si telefon cevabını vermişlerdir. 

Buna göre müzik eğitimcisi adaylarının müzik dinleme aracı olarak çoğunlukla interneti 

kullandıkları söylenebilir.  
Ailede sıklıkla dinlenen müzik türleri Kişi sayısı % 

Türk Halk Müziği 45 52 

Türk Sanat Müziği 22 24 

Klasik Batı Müziği 03 03 

Arabesk Müzik 01 01 

Jazz Müzik 02 02 

Pop Müzik 10 02 

Rock Müzik 02 01 

Tablo:4.4. Ailede sıklıkla dinlenen müzik türlerine ilişkin anket sonuçları 

Tablo:4.4’e göre “Ailenizde sıklıkla dinlenen müzik türleri hangileridir?” sorusuna müzik 

eğitimcisi adaylarının %52’lik dilimi THM, %24’ü TSM, %3’ü klasik batı müziği, %2’lik dilimi 

jazz müzik ve pop müzik, %1’i ise arabesk ve pop müzik türlerinin dinlendiğini belirtmişlerdir. 

Bu veriler ışığında müzik eğitimcisi adaylarının aile ortamlarında çoğunlukla Türk Halk Müziği 

ve Türk Sanat Müziği dinlemeyi tercih ettikleri söylenebilir.   
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Dinlenen müzik türü sonucunda oluşan 

duygu durumu 
Kişi sayısı % 

Mutluluk 34 40 

Kaygı 05 06 

Üzüntü 11 13 

Sevinç 14 16 

İsyan 06 07 

Karamsarlık 03 04 

Yalnızlık 08 09 

Umut 04 05 

TOPLAM 85 100 

Tablo:4.5. Dinlenen müzik türü sonucunda oluşan duygu durumuna ilişkin anket sonuçları 

Tablo:4.5’te “Dinlediğiniz müzik türü sizin hangi duygu durumunu etkilemektedir?” sorusuna 

verilen cevaplara göre müzik eğitimcilerinin %40’ı mutluluk, %16’sı sevinç, %13’ü üzüntü, 

%9’u yalnızlık, %7’si isyan, %6’sı kaygı, %5’i umut ve %4’ü karamsarlık duygu durumlarını 

etkilediği yönünde cevaplar vermişlerdir. Bu veriler ışığında, müzik eğitimcisi adaylarının 

dinledikleri müzik türlerine göre en çok mutluluk duygu durumunun meydana geldiği 

söylenebilir. 

Müzikal beğeninin oluşumunu en 

çok etkileyen unsur 

Kişi sayısı % 

Ritmik yapı 10 12 

Armonik yapı 30 35 

Melodik yapı 24 28 

Şarkı sözünün etkisi 09 11 

Müziğin psikolojik etkileri 12 14 

TOPLAM 85 100 

Tablo:4.6. Müzikal beğeninin oluşmasını en çok etkileyen unsurlara ilişkin anket sonuçları 

Tablo:4.6’da “Müzikal beğeninizin oluşmasını etkileyen en önemli unsur hangisidir?” sorusuna 

müzik eğitimcisi adaylarının %35’i armonik yapı, %28’i melodik yapı, %14’ü müziğin psikolojik 

etkileri, %12’si ritmik yapı ve %11’i şarkı sözlerinin etkisi yanıtını vermişlerdir. Buna göre 

müzik eğtimcisi adaylarının müzikal beğenilerinin oluşmasını en çok etkileyen unsurların 

başında dinlenen müziğin armonik ve melodik yapılarının olduğu söylenebilir. 
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Müzik dinleme ortamları Kişi sayısı % 

Yalnız bir ortamda 41 48 

Arkadaşlar ortamında 12 14 

Toplu bir ortamda 01 01 

Sessiz bir ortamda 11 13 

Farketmez 20 24 

TOPLAM 85 100 

Tablo:4.7. Müzik dinlenen ortama ilişkin anket sonuçları 

Tablo:4.7’de “Nasıl bir ortamlarda müzik dinlemeyi tercih ediyorsunuz?” sorusuna müzik 

eğitimcisi adaylarının %48’i yalnız bir ortamda müzik dinlemeyi tercih ettikleri, %14’ü arkadaş 

ortamlarında, %13’ü sessiz ortamlarda, %1’i toplu ortamlarda müzik dinlemeyi tercih ettikleri 

yönünde cevap vermişler, ankete katılanların %24’ü ise ortam tercihlerinin farketmediğini beyan 

etmişlerdir. Bu verilere göre; müzik eğitimcisi adaylarının yarıya yakın oranda yalnız bir ortamda 

müzik dinlemeyi tercih ettikleri söylenebilir.  

Müzik beğenisini etkileyen en 

önemli etken 

Kişi sayısı % 

Almış/Almakta olduğum eğitim 38 45 

Ailem 22 26 

Arkadaş çevrem 17 20 

Yaşadığım çevre 07 08 

Hiçbiri 01 01 

TOPLAM 85 100 

Tablo:4.8. Müzik beğenisini etkileyen en önemli etkenlere ilişkin anket sonuçları   

 Tablo:4.8.’e göre “müzik beğeninizi etkileyen en önemli etken hangisidir?” sorusuna müzik eğitimcisi 

adaylarının %45’i almış/almakta olduğu eğitimin etkili olduğunu belirtmiş, %26’sı ailesinin, %20’si 

arkadaş çevresinin, %8’i yaşadığı çevrenin müzikal beğenisini etkileyen en önemli etken olduğunu 

belirtmişlerdir. Ankete katılanların %1’lik kısmı ise müzikal beğeniyi etkileyen hiçbir etken olmadığı 

görüşünü dile getirmiştir. Bu verilere göre müzik eğitimcisi adaylarının müzik beğenilerinin oluşmasında 

çoğunlukla aldıkları eğitim, aile ve arkadaş çevresinin etkili olduğu söylenebilir. 

Müzikal beğeninin oluşmasında 

müzik eğitiminin rolü 

Kişi sayısı % 

Evet 62 73 

Kısmen 19 22 

Hayır 04 05 

TOPLAM 85 100 

Tablo:4.9. Müzikal beğeninin oluşmasında müzik eğitiminin etkisine ilişkin anket sonuçları             
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Tablo:4.9.’da “Müzik eğitiminizin müzikal beğeninizin oluşmasında rol oynadığını 

düşünüyormusunuz?” sorusuna müzik eğitimcisi adaylarının %73’ü evet, %5’i hayır ve %22’si 

kısmen cevabı vermişlerdir. Buna göre müzik eğitimcisi adaylarının çoğunluğunun almakta 

oldukları müzik eğitiminin müzikal beğenilerinin oluşmasında etkili olduğunu düşündükleri 

söylenebilir.  
Müzikal beğeninize hitap ettiğini 

düşündüğünüz ders 
Kişi sayısı % 

Türk Halk Müziği 09 11 

Türk Sanat Müziği 13 15 

Müziksel İşitme Okuma Yazma 06 07 

Koro 12 14 

Orkestra/oda müziği 29 34 

Armoni/Kontrpuan 11 13 

Güncel Popüler Müzik 03 04 

Bireysel Çalgı/Ses Eğitimi 02 02 

TOPLAM 85 100 

Tablo:4.10. Müzikal beğeniye hitap ettiği düşünülen derslere ilişkin anket sonuçları        

Tablo:4.10.’a göre “Müzikal beğeninize en çok hitap ettiğini düşündüğünüz ders hangisidir?” 

sorusuna müzik eğitimcisi adaylarının %34’ü orkestra/oda müziği, %15’i Türk sanat müziği, 

%14’ü koro, %13’ü armoni/kontrpuan, %11’i Türk halk müziği, %7’si müziksel işitme okuma 

yazma, %4’ü güncel/popüler müzik ve %2’si bireysel çalgı/ses eğitimi derslerinin müzikal 

beğenilerine hitap ettiği yönünde görüş belirtmişlerdir.   

Bu veriler ışığında müzik eğitimcisi adaylarının müzikal beğenilerine çoğunlukla orkestra/oda 

müziği, Türk sanat müziği, koro ve armoni derslerinin hitap ettiği söylenebilir. 

 

5.SONUÇ VE ÖNERİLER: 

Müzik eğitimcisi adaylarının müzikal beğeni durumlarının incelenmesine yönelik Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi 

Anabilim Dalı’nda öğrenim görmekte olan 85 öğrenciye uygulanan anketten elde edilen veriler 

ışığında müzikal beğeni durumlarına yönelik aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

• Müzik eğitimcisi adaylarının ağırlıklı olarak günlük thm, klasik batı müziği ve pop müzik 

dinledikleri, 

• Çoğunluğunun günde 1-3 saat arası müzik dinledikleri, 

• Müzik dinleme aracı olarak genelde interneti kullandıkları, 

• Aile ortamlarında tercihen Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dinlenildiği, 

• Müzik eğitimcisi adaylarının dinledikleri müzik türlerine ilişkin en çok mutluluk duygu 

durumunun meydana geldiği, 
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• Müzikal beğenilerinin oluşmasını en çok etkileyen unsurların başında dinlenen müziğin armonik 

ve melodik yapılarının olduğu, 

• Çoğunlukla yalnız bir ortamda müzik dinlemeyi tercih ettikleri, 

• Müzik beğenilerinin oluşmasında çoğunlukla aldıkları eğitim, aile ve arkadaş çevresinin etkili 

olduğu, 

• Müzik eğitimcisi adaylarının müzikal beğenilerine çoğunlukla orkestra/oda müziği, Türk sanat 

müziği, koro ve armoni derslerinin hitap ettiği sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Bu sonuçlar ışığında; 

• Müzik eğitimi anabilim dallarında yapılan eğitim programları müzik eğitimcisi adaylarının 

müzikal beğenilerini geliştirici yönde düzenlenebilir, 

• Müzik eğitimi anabilim dallarında müzikal beğenilerin de gözetildiği Müzik ve Estetik ya da 

Müzikal Tutum ve Beğeni vb. derslere yer verilebilir, 

• Beğeni, estetik, güzellik, müzikal tercihler gibi konulara hem mesleki hem genel müzik 

eğitimlerinde daha fazla süreç ayrılabilir, 

• Müzik eğitiminde estetik ve beğeni unsurlarının önemi vurgulanabilir, 

• Müzikal beğeniye yönelik başta müzik eğitimcisi adaylarına olmak üzere daha etkinlikler, 

dinleti ve konserler düzenlenerek geliştirilmesinde, estetik anlayışının arttırılmasında katkı 

sağlanabilir, 

• Müziksel beğeni alanında doğrudan ya da dolaylı çalışmaların teşvik edilmedi sağlanabilir, bu 

ve benzer çalışmalar çoğaltılabilir. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОГО 

МЫШЛЕНИЯ70 
 

Алтынай ПАЗЫЛОВА71, Индира КАЛЕНОВА72 

 

 

                                                               «Не так важно, чему учат в школе, а важно как учат» 

 Макс Планк 

 

АННОТАЦИЯ 

ХХІ век – век инновационных технологий, передовых направлений в сфере экономики, 

образования, медицины, науки и промышленности. Этот век оснащен различными 

технологиями. Новшества, которые происходят в современном мире, так или иначе затрагивают 

все сферы. Новый   век   в   сфере   образования   принес    с    собой    течение    новых    

мышлений, модель современной школы и образ нового учителя. Если должна измениться 

система образования, то отсюда следует, что должно измениться и мышление современного 

учителя, тип урока, учителю-новатору необходимо знание языков. Качество образования 

определяется уровнем подготовки кадров. Внедрение инновационных форм и методов обучения 

в современную систему образования ставит учителя перед необходимостью повышать 

личностную и профессиональную компетентность. Коммуникативная компетенция – одна из 

важнейших характеристик языковой личности. На практике, учащиеся, оканчивающие школу, 

не всегда в должной мере владеют навыками коммуникации. Внедрение новейших технологий, 

информатизация и компьютеризация на данный момент являются неотъемлемой частью 

образования и образовательного процесса в целом. Обновление содержания образования в 

Республике Казахстан ставит перед собой главную цель: совершенствование педагогического 

мастерства учителей в контексте обновления образовательной программы. Задача педагогов в 

ходе применения обновленной программы, привить учащимся основные человеческие нормы и 

морали, сформировать толерантность и уважение к другим культурам и точкам зрения, 

воспитать ответственного, здорового ребенка. Применяя различные технологии на уроках, мы 

добиваемся успеха: результаты обучения становятся выше. Мы чувствуем себя более уверенно, так как 

владеем современными методиками. 

Ключевые слова: Обновление, содержания образования, система образования, активизации умственной 

деятельности, активные формы обучения,  различные технологии.  

 

 ХХІ век – век инновационных технологий,  передовых направлений в сфере экономики, 

образования, медицины, науки и  промышленности. Этот век оснащен различными 

технологиями. Новшества, которые происходят в современном мире, так или иначе 

затрагивают все сферы.   

                                                 

 

 

70 Methods and Techniques for the Development of Communicative Thinking. Keywords: Updating the content of 

education in the Republic of Kazakhstan, the education system, the activation of mental activity, active forms of 

education, updating the content of education, various technologies.                                            
71 Altynai PAZYLOVA,  Rusya, altynai_pazylova@mail.ru. 
72 Indira KALENOVA, Rusya. 
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Новый век  в сфере образования принес с собой  течение новых мышлений, модель  

современной школы и образ нового учителя.  Если должна измениться система 

образования, то отсюда следует, что должно измениться и мышление  современного 

учителя, тип урока, учителю-новатору  необходимо знание языков.   

Для этого сам учитель должен  идти в ногу со временем. В новом мире  с каждой  долей 

секунды появляются новые идеи,  новые технологии. Инновационные технологии 

коснулись и образования.  

Качество образования определяется уровнем подготовки кадров. Внедрение 

инновационных форм и методов обучения в современную систему образования ставит 

учителя перед необходимостью повышать личностную и профессиональную 

компетентность. 

Хорошо продуманная программа курсов и возможность постоянного сотрудничества 

преподавателей помогли участникам курсов быстро перейти от теории к практике, 

благодаря чему довольно легко усвоить новую модель обучения и наглядно увидеть 

результаты своей работы. Это очень мотивирует и в дальнейшем позволит быстро 

адаптироваться к работе в новых условиях. 

Коммуникативная компетенция – одна из важнейших характеристик языковой личности. 

На практике, учащиеся, оканчивающие школу, не всегда в должной мере владеют 

навыками коммуникации. Основные причины: недостаточное привлечение возможностей 

различных средств обучения в работу по формированию коммуникативных умений; 

отсутствие в обучении ситуаций, стимулирующих речевую активность школьников 

национальных классов, позволяющих детям более осознанно и свободно пользоваться 

русским языком в учебных и других целях. 

Внедрение новейших технологий, информатизация и компьютеризация на данный момент 

являются неотъемлемой частью образования и образовательного процесса в целом. Таким 

образом, «образование» и «информационно-коммуникационные технологии» становятся 

на одну ступень в получении знаний. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании – это методы и 

приемы сбора, передачи и хранения информации, а также взаимодействия между 

педагогом и обучаемым, как в прямом, так и в обратном порядке в системе современного 

образовательного процесса. 

Каждый педагог должен иметь навыки использования ИКТ и уметь применять их на 

практике, а в перспективе стремиться овладевать всевозможными знаниями в 

использовании информационно-коммуникационных технологий в своей 

профессиональной деятельности. 

Такое оснащение позволяет наглядно предоставлять информацию, и доступнее донести в 

массы с помощью: презентаций, слайд-шоу, таблиц, видео- и аудиозаписей необходимый 

материал, который при зрительном восприятии усвоится гораздо быстрее и в большем 

объеме. Использование мультимедийной доски сделает урок более интересным и 

красочным, а как мы знаем мозг ребенка лучше воспринимает информацию, если она 
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представляется в развлекательной форме, поэтому и предложенный материал воспримется 

с легкостью и лучше отложится в памяти. 

Учебный процесс должен быть построен таким образом, чтобы информационно-

коммуникационные технологии дополняли, а не заменяли общение и получение новых 

знаний в цепочке «учитель-ученик-учитель». 

С развитием компьютеризации образование вышло на новый уровень. Это связано с 

получением информации из различных источников, из любой точки мира. Легкий доступ к 

электронным ресурсам (библиотекам, хранилищам, архивам, базам данных и др.), 

позволяет черпать знания, всего лишь при наличии подключения к сети Интернет. 

Всемирная паутина так же позволяет использовать ИКТ-технологии, такие как: онлайн-

уроки, тесты, олимпиады, курсы, конференции, консультации и многое другое. 

Информационно-коммуникационные технологии являются незаменимым помощником для 

дистанционного обучения (взаимодействие педагога и обучаемого на расстоянии, 

сохраняя все необходимые компоненты учебного процесса). В онлайн режиме или с 

использованием электронной почты происходит обмен информацией, беспрерывного 

процесса обучения. 

Мощным источником получения знаний являются электронные образовательные издания. 

Они распространены в глобальной сети, а также хранятся и передаются на съемных 

носителях. Индивидуальный подход к такому материалу дает глубокое понимание и 

восприятие самостоятельно изученного материала и проверке своих знаний. 

Таким образом, из всего вышесказанного, информационно-коммуникационные технологии 

в образовании можно классифицировать по области методического назначения на: 

Обучающие (получение знаний, навыков, обеспечение достаточного уровня усвоения 

материала). 

Тренажеры (проверка своих знаний, отработка навыков, практика). 

Информационно-поисковые и справочные (поиск необходимой информации). 

Демонстрационные (визуальное восприятие необходимой информации). 

Имитационные (замена моделью реального объекта, достаточно точно описывающую 

реальную систему). 

Лабораторные (возможность проводить эксперименты и опыты). 

Моделирующие (составление модели объекта). 

Расчетные (автоматизация расчетов, формул и др.). 

Учебно-игровые (учебный процесс представляется в виде игры). 

Задачи, которые педагог может решить с помощью ИКТ: 

- усовершенствовать организацию урока и повысить свою индивидуальность в 

обучении; 

- повысить интерес и продуктивность к самостоятельной подготовке учеников; 

- повысить мотивацию к обучению; 

- на практике отработать все преимущества использования ИКТ; 

- повысить мотивацию к обучению и получению новых знаний; 
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- активизировать учебный процесс; 

- привлекать учащегося к исследовательской деятельности; 

- обеспечить гибкость обучения. 

Актуальность инновационного обучения состоит в следующем: 

- соответствие концепции гуманизации образования; 

- преодоление формализма, авторитарного стиля в системе преподавания; 

- использование личностно -ориентированного обучения; 

- поиск условий для раскрытия творческого потенциала ученика; 

- соответствие социокультурной потребности современного общества  

- самостоятельной творческой деятельности. 

Государство поставило достаточно высокую планку перед национальным образованием, 

оно должно стать конкурентоспособным, высококачественным, таким, чтобы выпускники 

казахстанской школы могли легко продолжить обучение в зарубежных вузах. Внедрение в 

учебно-воспитательный процесс общеобразовательной школы обучения на трех языках - 

это, безусловно, значительный шаг вперед - в направлении реализации Государственной 

программы развития образования Республики Казахстан до 2019 года, одной из базовых 

компетенций которой являются трехъязычие, евразийская поликультурность, 

коммуникативность и технократичность. 

Обновление содержания образования в Республике Казахстан ставит перед собой главную 

цель: совершенствование педагогического мастерства учителей в контексте обновления 

образовательной программы и внедрение системы критериального оценивания. Данная 

программа основана на развитие спиральной формы образования, основанной на 

когнитивной теории Д. Брунера. Спиральная форма обучения предполагает, что повторное 

рассмотрение материала, который будет усложняться на протяжении всего школьного 

обучения, дает большее преимущество в развитии современного учащегося, нежели 

традиционные формы обучения. Так же развитие казахстанских учащихся будет 

проходить путем внедрения активных форм обучения, в ходе которых предполагается, что 

учащиеся будут самостоятельно развивать функциональную грамотность, активно 

«добывать» знания, с огромным желанием развивать коммуникативные навыки общения 

со сверстниками, и творчески подходить к решению проблем. Задача педагогов в ходе 

применения обновленной программы, привить учащимся основные человеческие нормы и 

морали, сформировать толерантность и уважение к другим культурам и точкам зрения, 

воспитать ответственного, здорового ребенка. 

Такую задачу легко решить, путем применения эффективных подходов обучения 

обновленной программы, которые предусматривают всестороннее развитие учащихся, 

развивая критическое и творческое мышление, навыки в области информационно-

коммуникационных технологий, научно – исследовательских навыков, а так же готовность 

учиться на протяжении всей жизни. Одна из важных задач обновленной программы – 

«Научить - учиться», учиться на протяжении всей жизни, что будет способствовать 
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развитию новой конкурентоспособной, всестороннее гармонично развитой, 

функционально грамотной личности. 

Курсы помогают нам, учителям, совершенствовать своё педагогическое мастерство в 

контексте обновления образовательной программы. Мы учились применять в своей 

практике систему критериального оценивания, создавать коллаборативную среду, 

использовать новые формы, методы, активные стратегии обучения. Они позволили нам 

пересмотреть роль учителя и роль учащегося в учебном процессе, а также ознакомиться со 

структурой, содержанием, последовательностью, целями и задачами обновлённой 

образовательной программы по предмету. Занятия проходят в успешно созданной 

коллаборативной среде, которая способствует  подготовке педагога к работе в новых 

условиях. Благодаря тренингам и практическим занятиям учителям удалось в полной мере 

изменить свой взгляд о новых технологиях, методах проведения уроков, подходах к 

оцениванию учащихся и в целом поменять мышление и взгляд на преподавание и 

обучение. 

Информационные технологии значительно расширяют возможности предъявления 

учебной информации. Применение в презентациях цвета, графики, звука, всех 

современных средств видеотехники позволяет воссоздавать реальную обстановку 

деятельности. Компьютер позволяет существенно повысить мотивацию учащихся к 

обучению. ИКТ вовлекают учащихся в учебный процесс, способствуя наиболее широкому 

раскрытию их способностей, активизации умственной деятельности. 

Применяя различные технологии на уроках, мы добиваемся успеха: результаты обучения 

становятся выше. Мы чувствуем себя более уверенно, так как владеем современными 

методиками. 

Свой доклад я хочу закончить словами великого педагога Я.А.Коменского «Учителя 

должны быть убеждены, что занимают самый достойный пост, и что им доверено 

величественное учреждение, самое ценное и дорогое, выше которого ничего нет под 

солнцем». Наши дети, наши ученики- это наше прошлое, настоящее и будущее. Ведь 

сегодняшние дети- это будущий мир. Это будущее Казахстана. И это в наших руках 
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ANREGUNGEN ZUM SPIELERISCHEN ÜBEN IM 

FREMDSPRACHENUNTERRICHT 
 

Ewa PIOTROWSKA73 

 
              Tempo ist nicht alles. Die Schule ist keine Rennbahn. Wer immer rast, weil 

                                            er gehetzt wird, spürt die Welt nicht mehr. Spielen ist eine Art der Verlangsamung, 

                                            des Verrückens vertrauter Sichtweisen, eine Art des Versuchs, was 

                                             feststeht, zum Schweben zu bringen. 

                                                                                                                                         Horst Rumpf, in SPIELZEWIT S. 115 

 

ZUSAMMENFASSUNG 
Ein moderner Fremdsprachenunterricht soll neue Wege beschreiten und das Lernen einer 

Fremdsprache soll auch Spaß machen. Mit Spielen gibt man den Schülern die Chance die 

eingeführte Grammatik und erlerntes Vokabular spielerisch anzuwenden. Aufgrund der 

offenen Struktur können Spiele in der Grundstufe, Mittelstufe oder Oberstufe eingesetzt 

werden. Der Lehrer muss selbst entscheiden, welches Maß an sprachlicher Kompetenz und 

Spontaneität er bei der Lerner gruppe voraussetzten darf. Es gibt Spiele die Schüler auf 

einer persönlichen Ebene herausfordern, deswegen benötigen sie eine Vorbereitung Mit 

Spielen ist jeder Unterricht anregend und abwechslungsreich. Das soziale und interaktive 

Lernen steht eindeutig im Vordergrund bei Kooperativen Spielen wie: Karten- Kombinations- 

Verhandlungs-und Dialogspielen. Alle Spiele motivieren zum Sprechen und sind eine 

optimale Ergänzung zum Unterricht, Die Handlungsorientierung, Kreativität und Lerner 

Aktivität stehen im Vordergrund. Verschiedene Aktivitäten zur Kontaktaufnahme sind 

unkonventionelle Anleitung für soziales und interaktives Lernen. Es gibt viele Einwände 

gegen Spiele die man zu überwinden versuchen soll. -Die Jugendlichen z. B wollen sich nicht 

von der Gruppe exponieren lassen. -Um sich und den Lernenden die Scheu vor Spielen zu 

nehmen, sollte man vielleicht besser von spielerischen Aktivitäten statt von Spielen sprechen 

und sich wie bei der Wahl von Kleidungsstücken diejenigen heraussuchen, die zu einem 

passen und  -zu denen man stehen kann. Lehrende und Lernende sollten sich dabei 

besonders am Anfang nicht überfordern, sondern die Erfahrung machen, das solche 

Aktivitäten nicht nur eine willkommene Abwechslung sind und sogar Spaß machen können, 

sondern eine besonders intensive und anspruchsvolle Art des Übens und Lernens sind. Der 

Übergang von Übungen zum Spielen ist ohnehin fließend. Beim interkulturellen Lernen 

werden oft Simulation spielen verwendet. Simulationen eignen sich hervorragend für die 

Arbeit mit Jugendlichen, die sich in Rollenspielen insbesondere aus interkultureller Sicht 

mit Vorurteilen und stereotypen Vorstellungen anderer Kulturen auseinandersetzen. Das 

Simulationsspiel bietet eine Gelegenheit neue Verhaltensweisen und Einstellungen in einer 

Umgebung auszuprobieren, in der sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder Schüler 

und Schülerinnen weder bedroht fühlen und noch beurteilt werden. 

Schlüsselwörter: Spiele als Motivationsköder, Fertigkeitslernen durch Sprache, Freisetzung 

der sprachlichen Kreativität, Interkulturelles Lernen durch Spiele. 
 

Ein moderner Fremdsprachenunterricht soll neue Wege beschreiten und das Lernen einer 

Fremdsprache soll auch Spaß machen 

                                                 

 

 

73 Mgr, Captain Witold Pilecki State University of Applied Sciences, Oświęcim / Poland. 
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Mit Spielen gibt man den Schülern die Chance die eingeführte Grammatik und erlerntes 

Vokabular spielerisch anzuwenden. Aufgrund der offenen Struktur können Spiele in der 

Grundstufe, Mittelstufe oder Oberstufe eingesetzt werden. Der Lehrer muss selbst 

entscheiden, welches Maß an sprachlicher Kompetenz und Spontaneität er bei  der Lerner 

gruppe voraussetzten darf. 

Es gibt Spiele die Schüler auf einer persönlichen Ebene herausfordern, deswegen 

benötigen sie eine Vorbereitung Mit Spielen ist jeder Unterricht anregend und 

abwechslungsreich. 

Das soziale und interaktive Lernen steht eindeutig im Vordergrund bei Kooperativen 

Spielen wie: Karten- Kombinations- Verhandlungs-und Dialogspielen  

Alle Spiele motivieren zum  Sprechen und sind eine optimale Ergänzung zum  Unterricht, 

Handlungsorientierung Kreativität Lerner Aktivität  stehen im Vordergrund.  

Verschiedene  Aktivitäten zur Kontaktaufnahme sind unkonventionelle Anleitung für 

soziales und interaktives Lernen. 

 

Es gibt  viele Einwände gegen Spiele  die man zu überwinden. versuchen soll. 

• Die Jugendlichen  z. B wollen sich nicht von der Gruppe exponieren lassen. 

• Um sich und den Lernenden die Scheu vor Spielen zu nehmen, sollte man 

vielleicht besser von spielerischen Aktivitäten statt von Spielen sprechen und sich 

wie bei der Wahl von Kleidungsstücken diejenigen heraussuchen, die zu einem 

passen und 

• zu denen man stehen kann. Lehrende und Lernende sollten sich dabei besonders 

am Anfang nicht 

• überfordern, sondern die Erfahrung machen, das solche Aktivitäten nicht nur eine 

willkommene Abwechslung sind und sogar Spaß machen können, sondern eine 

besonders intensive und anspruchsvolle Art des Übens und Lernens sind. 

•  Der Übergang von Übungen zu spielen ist ohnehin fließend 

 

INTERKULTURELLES LERNEN DURCH SPIELE 

Beim interkulturellen Lernen werden oft Simulation spielen verwendet. Simulationen 

eignen sich hervorragend für die Arbeit mit Jugendlichen, die sich in Rollenspielen 

insbesondere aus interkultureller Sicht mit Vorurteilen und stereotypen Vorstellungen 

anderer Kulturen auseinandersetzen. Das Simulationsspiel bietet eine Gelegenheit neue 

Verhaltensweisen und Einstellungen in einer Umgebung  auszuprobieren, in der sich die 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer oder Schüler und Schülerinnen weder bedroht fühlen 

und noch beurteilt werden. Je nach Zielgruppe können „ Energizer” (Muntermacher) 

nützlich sein um Folgendes zu erreichen Sie können eine bestimmte Stimmung oder 

Atmosphäre erzeugen Sie können die Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor oder während 

einer Aktivität „aufwecken“ Sie können ein Thema unterhaltsam präsentieren Manche 

Leute schwören auf Energizer (sie halten sie für unverzichtbar, um eine 

Gruppenatmosphäre zu erzeugen, andere lehnen sie ab , weil sie sie peinlich oder einfach 

„albern“ finden Aktivierungsspiele sind nicht der eigentliche Gegenstand des Unterrichts. 

Sie werden zu unterschiedlichen Zwecken und bei verschiedenen Gelegenheiten als 

pädagogisches Mittel in den Unterricht eingestreut, um 

a. einander besser kennen zu lernen 

b. als Gruppe zusammen zu wachsen 

c. sich zu entspannen 

d.  Ermüdungserscheinungen entgegenzuwirken 

e. die Diskussion zu beleben 

f. die Konzentrationsfähigkeit zu fördern 

g. das Gedächtnis zu trainieren 

h. nach Misserfolgen wieder aufzumuntern 

i. eine Aktivität vorzubereiten  oder abzuschließen 

 

AKTIVIERUNGSSPIELE ALS MOTIVATIONSKÖDER 

Die vorliegenden Aktivierungsspiele sind fünf Kategorien zuzuordnen und 

sind ein eine bedeutender Motivationsfaktor. 

a. Kennenlernen, Gruppenbildung 

b. Gruppen einteilen 

c. Afmerksamkeit und Konzentration 

d. Entspannen 

e. Visualisieren 

A. Kennenlernen, Gruppenbildung 

 Namen und Bewegung 

Die Schüler stehen im Kreis „ Stellt euch mit eurem Namen vor, und begleitet den Namen 

mit einer einfachen kleinen Bewegung „ Beispiel „Martin“(Eis lecken) „Susanne“ 

(rechter Arm zeichnet einen Kreis) „Anne“ (Hofknicks) 

Der Reihe nach nennt jeder seinen Namen und vollführt dazu eine einfache Bewegung. 

Nach einer zweiten Runde zum Einüben macht jeder in der dritten Runde nur noch die 

Bewegung und alle anderen rufen seinen Namen. 
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Variante: Jeder stellt sich mit seinem namen und einem Adjektiv mit gleichem 

Anfangsbuchstaben vor, z. B. der hastige Hans, die süße Sabine, die verschwenderische 

Vera 

Gruppen einteilen 

Gruppen lassen sich auf spielerische und kreative Art bilden. Das hat den Vorteil, dass 

Außenstehende einbezogen werden und dass eine gute Atmosphäre geschaffen wird, die 

wichtige Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit in der Gruppe ist. 

Aufmerksamkeit und Konzentration ( die Post geht ab) 

Zur Vorbereitung: Ein Stuhl weniger als Mitspieler 

Die Spieler sitzen im Kreis. Der Spielleiter steht in der Mitte und fordert alle auf, sich 

einen Städtenamen auszuwählen. Jeder (auch der Spielleiter) gibt seinen Städtenamen  der 

Reihe nach bekannt und versucht gleichzeitig, sich möglichst viele Städtenamen  der 

anderen einzuprägen. Für die erste Runde ist der Spielleiter der Postmann. Er ruft: „ Die 

Post geht ab von Paris nach Rom, Barcelona, Gelsenkirchen, München…“ 

Ist er mit seiner Aufzählung fertig, oder fällt ihm nichts mehr ein, klatscht er die Hände. 

Alle, deren Städtenamen genannt werden, müssen aufstehen und den Platz wechseln. Der 

Postmann sucht ebenfalls einen Platz. Wer übrig bleibt, ist der neue Postmann. Es müssen 

mindestens drei Städtenamen genannt werden. 

Entspannen 

„Jemanden aufs Glatteis führen „ „ Sand in die Augen streuen den Buckel runter 

rutschen“ Solche Redensarten lassen sich mit etwas Phantasie und Kreativität in kleinen 

Gruppen zu lustigen Pantomimen gestalten, wenn man sie wörtlich nimmt. Die 

Pantomimen werden der anderen Gruppe vorgeführt und die Zuschauer müssen die 

dargestellte Redensart erraten. 

 

FÖRDERUNG DER SPRACHFÄHIGKEIT DURCH WECHSELSPIELE 

Im herkömmlichen Deutschunterricht führen die Lehrer normalerweise grammatische 

Strukturen ein und schließlich schriftliche Übungen dazu an. Dieses Vorgehen führt zu 

einer hohen strukturellen Kompetenz der Lerner, vernachlässigt aber die kommunikative 

Kompetenz  
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Wechselspiel basiert auf folgenden Überlegungen: Ziel des FSU  ist bekanntlich, die 

Lerner zu befähigen, in den verschiedensten Situationen sprachlich angemessen zu 

handeln.  Zu einer authentischen Situation gehört hauptsächlich die Komponente des 

unbekannten, ein Sprecher weiß im Normalfall nicht, was sein Gesprächspartner ihn 

fragen bzw. Ihm entgegnen wird. Mit anderen Worten: Das Charakteristische an einer 

authentischen Sprechsituation ist ein Informationsdefizit der Gesprächsteilnehmer , das zu 

erschließen ist. 

Aus diesem Grund besteht das Wechselspiel aus zwei Teilen: Teil A für Lerner A und 

Teil B für Lerner B. beide Teile enthalten zu gleichen Sprechanlässen jeweils verschieden 

Informationen 

Die folgenden Aufgabenstellungen kommen insofern authentischen Situationen nahe, als 

eine oder mehrere Informationslücken vorhanden, die den Sprachimpuls liefern:  

Erfragen und Mitteilen von Informationen  

Meinungsäußerungen 

Herstellen von Dialogen 

Durch solche Übungstypen sehen wir die Kommunikation Lerner-Lerner in einer ganz 

bestimmten Übungsphase innerhalb des Unterrichtes gewährleistet. 
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İLKOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIKLARI74 
 
 

Özlem GÜL75, Mehmet Akif ERDENER76 
 

 

ABSTRACT 
Elementary School Teachers’ Organizational Commitment. The present study aims to find 

out the elementary school teachers’ organizational commitment in the city of Balıkesir, 

Turkey. The sample of this study is 470 teachers working in elementary schools in Balıkesir 

province in the 2017-2018 academic years. In order to collect data, Organizational 

Commitment Scale is used. In this study, the effect of organizational commitment which was 

handled in three factors as Affective Commitment, Normative commitment, and Low 

alternatives and Investments of Continuance Commitment on teachers’ gender, major, 

seniority, and education level. Confirmatory Factor Analysis (CFA) with Lisrel, and 

Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) with SPSS 24.0 program are conducted to 

analyze data. The results show that there are differences between gender and major of 

teachers on organizational commitment. On the other hand, there are no statistically 

differences between education level and seniority on organizational commitment in this 

study. Additionally, while Affective Commitment is significantly effect on gender and 

seniority, Normative commitment is significantly effect on major in this study. 

Keywords: Organizational commitment, Teachers, School, Major, Seniority. 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı Balıkesir ilinde ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin demografik 

özelliklerinin örgütsel bağlılıkları üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemektir. 

Araştırma, var olan bu durumu tespit etmek için genel tarama modelinde bir araştırmadır. 

Veriler 2017-2018 eğitim – öğretim yılında Balıkesir il merkezinde görev yapan 444 ilkokul 

öğretmeninden elde edilmiştir. Verilerin toplanılması için, öğretmenlerin örgütsel bağlılık 

düzeylerini belirlemek amacıyla Meyer (2006) tarafından geliştirilen ve Wasti (2000) 

tarafından eğitim örgütlerine uyarlanan toplam 18 sorudan oluşan ‘Örgütsel Bağlılık Ölçeği’ 

kullanılmıştır. Araştırma sürecinde elde edilen bireysel özelliklere göre örneklem grubunu 

oluşturan öğretmenlerin cinsiyet, branş, mesleki kıdem, ve eğitim durumu gibi değişkenlerin 

örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi incelenmiştir. Verilerin analizinde İki yönlü varyans 

analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Sonuç olarak, bulgular branşın örgütsel bağlılık üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip iken cinsiyet, eğitim durumu ve kıdemin örgütsel bağlılık üzerinde 

anlamlı bir etkiye sahip olmadığını göstermiştir. Ayrıca, ilkokul sınıf öğretmenlerinin 

örgütsel bağlılık düzeylerinin ilkokullarda görev yapan diğer öğretmenlerden daha yükse 

olduğunu göstermektedir.  

Anahtar Sözcükler: Örgütsel Bağlılık, Öğretmen, İlkokul, Kıdem, Eğitim Durumu. 
 

 

                                                 

 

 

74 Bu çalışma Özlem Gül’ün Yüksek Lisans tez çalışmasının bir kısmını oluşturmaktadır ve Balıkesir 

Universitesi  BAP birimi tarafından desteklenmektedir (Proje No:2018/165).  
75 Balıkesir Universitesi, ozlem.arge@gmail.com. 
76 Dr. Öğr.Üyesi, Balıkesir Universitesi, erdener@balikesir.edu.tr. 
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ÖRGÜTSEL BAĞLILIK 

İşgörenlerin görev yaptıkları kurum içerisinde aidiyet duygusunun varlığı ve gerekliliği, 

yeterince değer görmemekte, hatta görmezden gelinmektedir. Tüm işgörenlerde olduğu 

gibi öğretmenlerin de kendilerinden beklenen çalışmaları gerçekleştirmek için ihtiyaç 

duydukları motivasyonun en önemli belirleyicilerinden biri de şüphesiz okula karşı 

hissettikleri bağlılık düzeyleridir. Öğretmen ve yöneticilerin örgütsel bağlılıklarının 

istenilen düzeyde olması, okulun misyon ve vizyonunu ortaya koyması, belirlediği 

hedeflerine ulaşması ve eğitim kalitesinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır. Böylece 

öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesi ve okullarda örgütsel bağlılığa 

etki eden tüm çevreye öneriler sunabilmek açısından bu araştırmanın yapılmasının önem 

arz ettiği düşünülmektedir. 

Örgütsel bağlılık kavramı, işgörenin mevcut örgütte var olmasından kaynaklanan 

hissettiği özdeşleşme ve birlikteliğin ne derecede olduğunu belirtmektedir. Bu açıklama 

doğrultusunda örgütsel bağlılığın dayandığı üç temel unsur bulunmaktadır. Buna göre, 

bireyin örgüt beklentilerini özümseyerek örgüt amaçları kabulü, örgütün belirlenen 

faaliyet ve amaçlarına hizmet etmek için görevine uygun çaba gösterme arzusunun olması 

ve örgütte devamlı kalmak için duygusal olarak kesin bir istek içerisinde olmasıdır (Arı, 

2003). 

Meyer ve Allen (1997)’e göre, içerisinde yer aldığı örgüte bağlı olan çalışanın, yaşadığı 

tüm olumsuzluklara rağmen örgüt içerisinde daimi olan, görevini düzenli olarak 

gerçekleştiren, kuruluşun veya şirketin belirlediği amaç ve hedefleriyle paralel olarak 

davranış sergilemesi beklenmektedir. Örgütsel bağlılığı yüksek olan bireyler, örgütün 

hedef, amaç, kural ve değerlerine yüksek düzeyde bağlılık duyar, görev, emir ve 

beklentilere istenilen biçimde karşılık verir ve görevini tamamlar. Gürkan (2006)’a göre 

de örgütsel bağlılığın üç aşaması bulunmaktadır. Bu aşamalar onun ifadesine göre örgüt 

içerisinde itaat, örgüte dâhil olma ve örgüt kimliği kazanmadır. İtaat aşamasında, 

içerisinde yer aldığı örgüte kendini ifade etmek, kendini kabul ettirmek amacıyla örgüt 

etkisine ve emirlere uygun davranış gösterir. Diğer aşamada bulunduğu örgütü 

seçmesinden ötürü mutluluk hisseder. Son aşamada ise birey örgüt amaç ve kuralları ile 

kendi düşüncelerinin benzerliğini görür ve örgüt kimliğinin oluştuğunu fark eder. 

 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÖNEMİ 

Günümüzde rekabetin günden güne arttığı, nitelikli iş ve insan gücüne ihtiyacın 

fazlalaştığı bilinmektedir. Buna karşın aranılan özellikleri taşıyan işgören sayısı yeterli 

değildir. Dolayısıyla nitelikli elemanların kurum ve işletmelere katılmaları ve kurumlarda 

devamlılığının sağlanması noktasında örgütsel bağlılık, önemli bir belirleyici olarak 

görülmektedir (Duygulu ve Abaan, 2007). Örgüt meydana getiren işgörenler, belli amaç 

ve kurallar için birliktelik oluştururlar. Bireyler içerisinde ortaya çıkan birliktelik ve değer 

ne kadar ortak haline gelirse o denli güçlü bir bağlılık oluştuğu söylenebilmektedir. Bu 
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durum da örgüt arasında verimlilik ve sürekliliği ortaya çıkartır. İçerisinde bulunduğu 

örgüt ve işgörenin düşüncesi, değerleri birbirlerine ne derece yakın hale gelirse bağlılık o 

denli uzun süreli olur. Örgüt içerisindeki işgörenin gelişimi ve değişimi için, istek ve 

ihtiyaçlarının karşılanması için tüm olanakları sunduğu sürece, birey de en yüksek 

performansla örgütün gelişimi ve devamlılığı için çaba harcayacaktır. Bu durum da 

örgütün yaşamasına katkı sağlayacaktır (Durna ve Eren, 2005). Barnard’a göre de örgütte 

etkililik ve yeterliliği sağlamak için ortak amacın gerçekleşmesi ve bu amacı birlikte 

işbirliği içerisinde elde etmesi gerekmektedir. Ortak amaca inanma, bireylerde işbirliği 

yapma konusunda istekli hale getirmekte ve böylece örgütte birliktelik yakalanmaktadır 

(Aydın, 2010). 

 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK YAKLAŞIMLARI 

Örgütsel bağlılık kavramı ile ilgili çok farklı araştırmalar gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırmalar sonucunda da farklı yaklaşımlar ortaya konmuştur. Yapılan çeşitli araştırma 

sonuçlarına göre örgütsel bağlılık yaklaşımlarını üç ana başlıkta toplamak mümkündür. 

Bu yaklaşımlar; tutumsal bağlılık, davranışsal bağlılık ve son olarak çoklu bağlılık 

yaklaşımları olarak ele alınmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Şekil 1. Örgütsel Bağlılığın Sınıflandırılması 

 

Kaynak: Dolu, B. (2011). Bankacılık Sektöründe Çalışanların Örgütsel Bağlılık Düzeyleri 

Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Projesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Isparta.   

 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Örgütsel bağlılık ile ilgili alanyazın incelendiğinde örgütsel bağlılığı farklı değişkenlerin 

etkilediği görülmektedir. Yapılan çalışmalardan da yola çıkarak örgütsel bağlılığı 

etkileyen faktörleri kişisel ve örgütsel faktörler olarak iki grupta ele almak mümkündür. 

Kişisel faktör içerisinde yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, deneyim, kıdem 

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN SINIFLANDIRILMASI 

TUTUMSAL BAĞLILIK 

YAKLAŞIMLARI 

- Allen ve Meyer’in Yaklaşımı 
- Etzioni’nin Yaklaşımı 
- O’Reily ve Chatman’ın 
Yaklaşımı 

- Kanter’in Yaklaşımı 
- Penley ve Gould’un Yaklaşımı 

DAVRANIŞSAL BAĞLILIK 

YAKLAŞIMLARI 

- Becker’in Yaklaşımı 
- Salancik’in Yaklaşımı 

ÇOKLU 

BAĞLILIK 

YAKLAŞIMLARI 
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gibi faktörlerle sayılmaktadır. Örgütsel faktörler içerisinde ise iş doyumu, performans, 

katılım ve destek, devamsızlık, işe zamanında gelmeme problemi, örgüt yönetimi türü, 

ücret gibi faktörler kabul edilmektedir (Mutlu, 2013). 

 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmada, Balıkesir ilinde ilkokullarda görev yapan öğretmen ve idarecilerin 

örgütsel bağlılıkları açısından görüşlerinin belirlenerek demografik özelliklerinin örgütsel 

bağlılıkları üzerindeki etkisini incelemek olarak hedeflenmiştir. Araştırma, var olan bu 

durumu tespit etmek için genel tarama modelinde bir araştırmadır. Tarama modeli 

araştırmalar, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan, büyük kitlelerin yaş, cinsiyet, 

eğitim durumu, medeni hal gibi araştırmaya konu olan özelliklerini belirlemek amacıyla 

yapılan betimsel araştırmalardır. Tarama modeli ile araştırmacı, araştırmaya konu olan 

özellikleri uygun ölçme aracı veya araçlarını kullanarak elde ettiği veriler üzerinde 

birtakım işlemler yapar ve sonuçlar elde edebilir (Can, 2014). 

Araştırmanın örneklemi ise, Balıkesir ilinde basit seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenen 

toplam 444 öğretmen/idareciden toplanan veriler oluşturmaktadır.  

Araştırmanın üçüncü bölümünde ise, ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel 

bağlılık düzeylerini belirlemek amacıyla Meyer (2006) tarafından geliştirilen ve Wasti 

(2000) tarafından eğitim örgütlerine uyarlanan toplam 18 sorudan oluşan ‘Örgütsel 

Bağlılık Ölçeği’ kullanılmıştır. Güvenirlik analizi sonucunda, ölçeğin tümü için Cronbach 

Alpha katsayısı ise; α =0.79 olarak bulunmuştur. 

 

BULGULAR 

Araştırma sürecinde elde edilen bireysel özelliklere göre örneklem grubunu oluşturan 

öğretmenlerin cinsiyet, branş, mesleki kıdem, ve eğitim durumu değişkenlerine ait 

dağılımları için betimleyici analiz yapılmıştır. Sonrasında ilkokul öğretmenlerinin 

cinsiyet, branş, mesleki kıdem, ve eğitim durumları açısından örgütsel bağlılıkları 

üzerinde bir etkisinin olup olmadığını incelemek için iki yönlü varyans analizi (Two-way 

ANOVA) uygulanmıştır.  
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Tablo 1. Örneklem Boyutları 

Örneklem Boyutları 

 Değer N 

Branş 1 Sınıf Öğretmeni 366 

2 Branş Öğretmeni 78 

EğitimDurumu 1 Ön Lisans 47 

2 Lisans 377 

3 Yüksek Lisans-Doktora 20 

Cinsiyet 1 Kadın 238 

2 Erkek 206 

Kıdem 1 1-10 yıl 78 

2 11-20 yıl 123 

3 21 yıl ve üstü 243 

 

Bağımlı değişkenlere ait örneklem büyüklükleri yukarıdaki tabloda verilmiştir. Branş 

yönünden 336 sınıf öğretmeni, 78 branş öğretmeni, eğitim durumları açısından 47 ön 

lisans, 377 lisans ve 20 lisans üstü eğitim seviyesine sahip öğretmen bulunmaktadır.  

Ayrıca, çalışmanın örneklemini oluşturan öğretmenlerden 238’ i kadın ve 206’sı erkektir, 

kıdem yönünden ise 78 öğretmen 1-10 yıl, 123’ü 11-20 yıl arası ve 243’ü 21 yıl üstü 

tecrübeye sahiptir.  

Levene testi sonuçlarına göre örgütsel bağlılık verisinin normal bir dağılım gösterdiği 

belirlenmiştir. Sonrasında Tablo 2’de iki yönlü varyans analizi sonuçları gösterilmiştir. 
 

Tablo 2. Örgütsel Bağlılık Ölçeği İçin Boyutlar Arası Etkileşim Testi(Test of Between  -  Subjects Effects) 

 

Source Type III 

Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. Partial 

Eta 

Squared 

Corrected 

Model 

3385,303a 24 141,054 1,584 ,041 ,083 

Intercept 135221,616 1 135221,616 1518,563 ,000 ,784 

Branş 591,097 1 591,097 6,638 ,010 ,016 

EğitimDurumu 59,684 2 29,842 ,335 ,715 ,002 

Cinsiyet 26,166 1 26,166 ,294 ,588 ,001 

Kıdem 37,929 2 18,964 ,213 ,808 ,001 

Branş * 

EğitimDurumu 

580,688 2 290,344 3,261 ,039 ,015 

Branş * 

Cinsiyet 

42,389 1 42,389 ,476 ,491 ,001 

Branş * Kıdem 270,679 2 135,339 1,520 ,220 ,007 

EğitimDurumu 

* Cinsiyet 

112,689 2 56,344 ,633 ,532 ,003 
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EğitimDurumu 

* Kıdem 

132,294 2 66,147 ,743 ,476 ,004 

Cinsiyet * 

Kıdem 

17,494 2 8,747 ,098 ,906 ,000 

Branş * 

EğitimDurumu 

* Cinsiyet 

102,288 2 51,144 ,574 ,564 ,003 

Branş * 

EğitimDurumu 

* Kıdem 

120,478 1 120,478 1,353 ,245 ,003 

Branş * 

Cinsiyet * 

Kıdem 

67,503 2 33,752 ,379 ,685 ,002 

EğitimDurumu 

* Cinsiyet * 

Kıdem 

25,653 2 12,826 ,144 ,866 ,001 

Branş * 

EğitimDurumu 

* Cinsiyet * 

Kıdem 

,000 0 . . . ,000 

Error 37310,181 419 89,046    

Total 1342429,000 444     

Corrected 

Total 

40695,484 443     

a. R Squared = ,083 (Adjusted R Squared = ,031) 

 

Yukarıdaki Tablo’da ANOVA testi sonuçları görülmektedir. Çalışmanın bulgularına göre, 

Branş değişkeni örgütsel bağlılık üzerinde anlamlılık gösterirken, cinsiyet, kıdem ve 

eğitim durumu değişkenleri örgütsel bağlılık üzerinde tek başına istatistiksel olarak 

anlamlı bir etki göstermemiştir. Ancak, branş ve eğitim durumu bir arada bu iki 

değişkenin etkileşimi öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerinde istatistiksel olarak 

anlamlı bir etki göstermiştir. 

 

SONUÇLAR 

Örgütsel bağlılığın amaçları arasında, işgörenin tercihi ve örgütsel kültür arasında bir 

uyumun yakalanması olarak ifade edilmektedir. Örgütsel bağlılık ile iş doyumu arasında 

da doğrudan bir sonucun meydana geldiği görülmektedir. Bahsedilen mevcut uygunluk, 

örgüt iklimi ve kültürünü doğrudan destekleyici nitelik taşımasa da, araştırmacıların hem 

nitel, hem de nicel araştırmalar vasıtasıyla bağlılığın koşullarını ve sonuçlarını 

detaylandırarak çıkarımlarda bulunmalarına bir engel taşımamaktadır. İşgörenin örgütsel 

bağlılığının sonuçları, örgütsel bağlılığın seviyesine uygun olarak olumlu veya olumsuz 
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bir nitelik taşıyabilmektedir. 1987 yılında Randall’ın gerçekleştirdiği çalışmada, örgütsel 

bağlılık düzeyleri, bu ortaya çıkan düzeylerin de işgörene ve örgüt bütününe göre olumlu 

ve olumsuz sonuçları araştırılmıştır. Bu noktadan hareketle düşük, ılımlı ve yüksek 

örgütsel bağlılık ile beraber çalışanı ve dolaylı olarak örgütü etkileyen olumlu ve olumsuz 

sonuçları ele alınmıştır (Özcan, 2011). İşgörenlerin bulundukları örgüte bağlılıklarının 

fazla olması, örgütün daha kalıcı olmasına ve çalışma ortamının bireyler açısından güven 

duygusu katmasına destek olur. Bununla beraber, çalışanlarda iş doyumu da örgütsel 

bağlılık düzeyinin yüksek olmasına yol açmaktadır. Örgütsel bağlılığı yüksek olan 

işgörenler, beklenen performansı sergilemekte daha az çaba harcamaktadırlar (Altınbaş, 

2008). Araştırma sonuçlarına göre cinsiyet, kıdem ve eğitim durumu değişkenleri örgütsel 

bağlılık üzerinde anlamlı bir etki göstermezken, branşın anlamlı bir etkiye sahip olduğu 

belirlenmiştir. Branş, sınıf öğretmeni ve  diğer ders öğretmenleri olarak iki gruptan 

oluştuğu için post-hoc testi uygulanamamıştır, fakat aradaki fark ikili gruplar testinde 

ortalamalara bakılarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin örgütsel 

bağlılığının diğer branş öğretmenlerine göre daha yüksek olduğu görülmüştür.  
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İLKOKUL TARİH EĞİTİMİNDE GRUP ARAŞTIRMASI TEKNİĞİ 
 

 

Özgür YILDIZ77, Narin YILDIZ78  
 

 

ABSTRACT 
Group Research Technique in Primary School History Education. The group research 

technique was developed by Shomo Sharan at Tel-Aviv University. The group research that 

the Sharans technically acquire to collaborative learning is a technique that enhances 

communication in the class. This technique  are the implementation of John Dewey's 

educational goals and some of the firsts in the class. It can be used effectively in group 

research technique, social studies, history, sociology, anthropology and geography courses. 

This technique requires effective cooperation among people. The class becomes a mini social 

organization. In group research technique, individual responsibility develops among 

students. In this study, the feasibility of teaching history in elementary school by using group 

research technique of collaborative learning method techniques is emphasized. In this study, 

the meaning of cooperative learning is explained in briefly. Basic principles of cooperative 

learning, which are very important in the practise of cooperative learning method, are 

explained.  The research has shown that the group research technique, which is a significant 

increase in the usage in the world, can easily be used in history lessons in elementary school. 

Especially in the study, examples were given according to the subjects of the curriculum of 

Social Studies 4 of the Ministry of National Education. It was tried to give information about 

how to apply the "Time Journey" topic in Social Studies 4 book with goup research technique. 

Keywords: Group Research, Collaborative Learning, Primary School, History, Education 

 

ÖZET 
Grup araştırması tekniği Shomo Sharan tarafından Tel- Aviv Üniversitesinde geliştirilmiştir. 

Sharanların işbirlikli öğrenmeye teknik olarak kazandırdıkları grup araştırması, sınıfta 

iletişimi arttıran bir tekniktir. Grup Araştırmaları, John Dewey’in eğitim hedef ve ilkelerinin 

bazılarının sınıfta uygulanmasıdır. Grup araştırması tekniği, Sosyal Bilgiler, Tarih, 

Sosyoloji, Antropoloji ve Coğrafya derslerinde etkili olarak kullanılabilir. Bu teknik kişiler 

arasında etkili işbirliğini gerektirir. Sınıf mini bir sosyal organizasyon haline gelir. Grup 

araştırması tekniğinde öğrenciler arasında bireysel sorumluluk gelişir. Bu çalışmada, 

İşbirlikli öğrenme yöntemi tekniklilerinden grup araştırması tekniğiyle ilkokullarda tarih 

öğretiminin gerçekleştirilebilirliği üzerinde durulmuştur. Araştırmada İşbirlikli öğrenmenin 

ne demek olduğu kısaca açıklanmıştır. İşbirlikli öğrenmenin gerçekleştirmesindeki çok 

önemli olan işbirlikli öğrenme yönteminin temel ilkeleri kısaca açıklanmıştır. Dünyada 

kullanımında önemli bir artış olan grup araştırması tekniğinin, ilkokullarda tarih 

derslerinde de kolayca kullanılabileceği yapılan araştırmada belirtilmiştir. Özellikle 

araştırmada Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Bilgiler 4 müfredatındaki konulara göre 

örnekler verilmiştir. Sosyal Bilgiler 4 kitabında yer alan “Zaman Yolculuğu” konusunun grup 

araştırması tekniğiyle nasıl uygulanabileceği hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Grup Araştırması, İşbirlikli Öğrenme, İlkokul, Tarih, Eğitim 
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280 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

 

GRUP ARAŞTIRMASI TEKNİĞİ 

Bu teknik Shomo Sharan tarafından Tel-Aviv Üniversitesi’nde geliştirilmiştir (Stahl, 

1994:22). Sharanların işbirlikli öğrenmeye teknik olarak kazandırdıkları grup araştırması, 

sınıfta iletişimi arttıran bir tekniktir. Grup araştırmaları, John Dewey’in eğitim hedef ve 

ilkelerinin bazılarının sınıfta uygulanmasıdır (Lie, 2002: 6). 

 Stahl’ın, Yael Sharan ve Shlomo Sharan’dan naklettiğine göre, grup araştırması tekniği, 

Sosyal Bilgiler, Tarih, Sosyoloji, Antropoloji ve Coğrafya derslerinde etkili olarak 

kullanılabilir. Bu teknik kişiler arasında etkili işbirliğini gerektirir. Sınıf mini bir sosyal 

organizasyon haline gelir. Grup araştırması tekniğinde öğrenciler arasında bireysel 

sorumluluk gelişir. Grup araştırması işbirlikli öğrenmenin temel özelliğidir. Grup 

araştırmasının bütün evrelerinde, grup üyeleri bulduklarını tartışır.  Soruları birlikte 

açıklar ve konuyu birlikte anlarlar. Fikirleri ve bilgileri paylaşıp birbirine yardım ederler. 

Birlikte çalışarak genel hedeflerde başarıya ulaşırlar (Stahl, 1994: 257-259). 

Grup araştırması öğretmenin bir değişikliği, bir problemi öğrencilere araştırmayı 

önermesiyle başlar. Öğrenciler konunun alt bölümlerini birlikte çalışarak, işbirliği içinde 

plan yaparlar. Grup üyeleri arasında araştırma konusu seçilir ve plan yapılır. Öğrencilerin 

araştırması bittiğinde onlar bulduklarını özetlerler ve grup arkadaşlarına sunarlar. 

Grupların konuyu araştırmaları, onların sosyal ve akademik yeteneklerini geliştirir. Grup 

araştırması öğrencilere araştırma, tartışma ve analiz bilgisi verir. Onlar bilgiyi kullanır ve 

anlamını çıkarır. Öğrenciler konuyu tanımlar kaynaklardaki bilgileri seçer, organizasyon 

için karar verir ve bildiklerini özetler. Öğrencilere ilgileri hakkında soru sorar. Cevapları 

araştırmak için çeşitli kaynaklara başvurur. Birlikte plan yaparlar. Kişisel deneyimleri ile 

bilginin anlamını açıklarlar. Bilgi ve fikirlerindeki değişikliklerinde ilişki içindedirler. 

Bütün grup üyeleri konunun planlanmasına yardım eder ve çalışmayı kendi aralarında 

bölerler. Sonra her biri kendi araştırma bölümlerini tamamlarlar. Grup sentez ve özetini 

onlar sınıfa sunarlar. Bu metot akademik ilerlemeyi ve demokratik gelişmeyi tamamlar. 

Öğretmen dolaylı liderdir. Grup araştırmasında birinci olarak öğretmen genel konuyu 

tanımlar ve öğrencilere alt konularını tanımalarına ve tartışmalarına yardım eder. 

Öğrenciler en az iki en fazla altı kişiyle çalışır. Öğrencilerin önemli noktaları araştırması 

ve grup çalışmasının organize edilmesi önemlidir. Onların değişen bilgilerde üyelerin 

nasıl karar verebileceğini bilmesi önemlidir. Öğrenciler konu hakkında sorular sorarlar ve 

bunlar tahtaya listelenir veya gruptakiler birbirine fısıldayarak bu soruları listeler 

(Blosser, 1992: 5, 6). 

Grup araştırmasının diğer önemli ögesi işbirlikli planlamadır. Bu plan öğrencilerin 

öğrenme durumu ve yeteneklerine göre yapılır. Grup araştırmasının her safhası öğrenci 

seçimleriyle yapılır ve grup üyelerince planlanır. Konu hakkındaki özel bilgiler, özel 

adımlar belirlenir. Plan tartışması sırasında her üyenin kalbinden geçen öneriler dikkate 

alınır. Bir grup üyesi diğerinin önerilerini dikkate alan ve not alan kayıtçı görevdedir. 

Diğer grup üyesi karar alan lider konumundadır. Plan birlikte tartışılır, öğrenciler birbirini 
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dinler, fikirleri, bilgileri, önemli görüş noktalarını sunar ve tartışırlar. Öğrenciler 

seçimlerinde ve çalışmalarında bağımsızdır. Yalnız her üye, ürüne eşit katkıda bulunur. 

İşbirlikli plan üyeleri etkileşim için güdüler. İşbirlikli plan değişik yollarla uygulanabilir. 

Plan bir toplantıda, bir sınıf partisinde, bir ziyaret esnasında, akademik olmayan bir 

ortamda yapılabilir. Araştırmada çok çeşitli kaynaklar kullanılabilir. İnsan, şehir, pullar, 

kitap, hikâye, fabrika, ofis, harita, televizyon programı, dergiler, gazeteler, belgeler 

olabilir. Bu kaynaklar öğrencilerin seviyelerine uygun olmalıdır.  

Öğrencilere nasıl plan yapacaklarını, nasıl çalışacaklarını önceden belirtmek gerekir. 

Öğrencilere şu sorular sorulmalıdır:  

1- Biz ne çalışacağız? 

2-   Biz hangi kaynakları kullanacağız?  

3-  Biz aramızda çalışmayı nasıl böleceğiz?  

4- Biz bulduklarımızı nasıl özetleyeceğiz?  

Plan soruları cevaplanır, her grup üyesi farklı görevlere atanır. Konu parçalarını 

tanımlayan, soru soran, cevapları araştıran, bulunan konuları özetleyen ve bulunanları 

sunan olarak organize edilebilir. Öğretmen işbirlikli plan yeteneklerini ve özelliklerini 

geliştirir. İşbirlikli plana yardım edecek bir liste hazırlar. Bu listede:  

1- Grup kompozisyonu,  

2-  İşlemler,  

3-  Rollerin atanması, 

4-  Soruların çalışması,  

5- Alt konular, 

6-  Kaynaklar,  

7- Sunum şekli,  

8- Sunum içeriği, bulunur.  

Öğretmen araştırmanın her aşamasını gözler ve değerlendirir. Grup araştırması altı 

safhadan oluşur:   

Bütün sınıfta alt konular ve araştırma grupları düzenlenir. 

1- Gruplar araştırmalarını planlar. 

2-  Grup üyeleri araştırma şeklini, kaynaklarını belirler.  

3- Onlar planlarını sunar. 

4- Gruplar bütün sınıfa sunum yaparlar.  

 Öğretmen öğrencilerin plan ve sunumlarını değerlendirir (Stahl, 1994:262-263). 

Tarih öğretmenleri bu tekniği etkili olarak kullanabilir. Örneğin Kurtuluş Savaşı grup 

araştırması konusu olsun. Bir grup savaşın sebeplerini alır, grup üyeleri bireysel araştırma 

konularını belirlerler, savaş öncesi olayları tartışırlar. Savaş sırasında ülkenin durumu 

hakkında tartışırlar. Diğer gruplar savaşın politik, siyasal yönlerini ve sonuçlarını 

araştırabilirler (James, 1999: 57) Bu teknikte, öğrenciler küçük takımlarla bilgi 

hazırlarlar, katılımcılar sürekli teşvik edilir. Öğrenciler güç sorunlarla karşılaştığında ve 

problemleri çözemediklerinde öğretmene başvururlar (Silberman, 1996: 100). 
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GRUP ARAŞTIRMASI TEKNİĞİ’NİN İLKOKUL SOSYAL BİLGİLER TARİH 

KONULARINDA UYGULANABİLİRLİĞİ 

Grup Araştırması tekniği hemen hemen her sosyal bilgiler konusunda başvurulabilir. 

Fakat zaman ile ilgili kısıtlamalar olduğu için öğretmen tarafından belirli konular 

seçilerek verilebilir. Araştırmada Sosyal Bilgiler dersinde 4. Sınıfta geçen Zaman 

Yolculuğu konusu örnek verilerek tekniğini uygulanabilirliği açıklanmaya çalışılacaktır. 

ÖRNEK -1- KONU: Zaman Yolculuğu 

1.safha Zaman Yolculuğu konusunun sunumu: Safha 1 sırasında öğrenciler zaman 

yolculuğu dinamiği içinde, Leonardo da Vinci, Joseph Etienne Montgolfier Kardeşler, 

Wilbur ve Orville Wright kardeşler, Yuri Gagarin, Lagari Hasan Çelebi, Zeppelin’in 

hayat hikâyelerini incelerler. Sosyal açıdan grup birbirini dinler, birbirine yardım eder. 

Heterojen gruplar oluşur. Bireyler takımlarını kurarlar ve ihtiyaçlarını desteklerler. Çeşitli 

kaynaklar (ansiklopedi, gazete, kütüphane) ve önceki deneyimler ortaya konulur. Bu 

safhada beş adım uygulanır.  

Adım-1- Öğretmen tüm sınıfa geçmişte yaşanılan ve şimdiki hayat hikâyeleri ve dünyaya 

katkıları yönünde önemli şahsiyetleri açıklar. Her bir takım üyesi takımın 

sorumluluklarını paylaşır.  

Adım-2- Leonardo da Vinci, Joseph Etienne Montgolfier Kardeşler, Wilbur ve Orville 

Wright kardeşler, Yuri Gagarin, Lagari Hasan Çelebi, Zeppelin in hayat hikâyeleri grup 

arasında paylaştırılır. Öğretmen, öğrencilere hazırlık derslerinde çeşitli araştırma 

stratejileri kullandırır (ders kitabı okuma, ansiklopedik araştırmalar, film seyretme, roman 

okuma, gazete ve dergi okuma gibi). Öğretmen, konunun anahtar kavramlarına odaklanır. 

Adım-3- Öğretmen öğrencilere hangi kişiyi incelemek istediklerini sorar. Öğrenciler 

seçimlerini bir kâğıda yazar. Sonra herkes köşesine hareket eder ve seçimlerini yapar.   

Adım-4- Birkaç gün öğretmen, araştırmaları için öğrencilere fırsat verir ve açıklamalar 

yapar. Takımlar konularını araştırır. Her öğrenci araştırmak için alt konusunu seçer. 

Araştırma stratejileri takımda tartışılır, bunlar kaydedilir. Bir öğrenci röportaj yapabilir, 

diğeri ansiklopedi tarayabilir, bir diğeri kitap okuyabilir, dördüncü öğrenci dergi ve 

gazete araştırması yapabilir.  

Adım-5- Öğretmen, takımlara grup işlemlerini sorar, onlarla birlikte çalışmanın yaralarını 

tartışır. Onlar aşağıdaki soruların cevaplarını yazarlar.  

 Ben nasıl bu gruba katıldım? Ben arkadaşlarımla nasıl paylaştım? Ben arkadaşlarımı 

nasıl dinledim? Ben hangi durumlarda yardıma ihtiyaç duydum ve hangi durumlarda 

arkadaşlarıma yardım ettim?  

2.Safha Bu safhada alt konular için, ülkeler ve ürünler araştırılır. Alt konu takım 

üyelerine sunulur. Bu safhada her bir üyenin görevi kararlaştırılır. Konu analiz edilir. 

Takım üyeleri alt konularını sunar. Bu safhada dokuz adım uygulanır.  

Adım-1- Öğretmen, tahtaya alt konuları listeler (Örneğin; Uçağın İcatı ve muciti, Uzay, 

havacılık, Balon Kullanımı, Tasarım, hava Araçları gibi) 
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Adım-2- Her takım istedikleri çifti tartışır. Her takım dört seçim yapar ve takımlar bu 

konuları paylaşır.  

Adım-3- Örneğim takım 1 ve takım 2 Wrigt kardeşleri, takım 1’in üyeleri alt konu Hava 

Araçlarını takım 2’nin üyeleri alt konu olarak uzay’ı araştırabilir. Bu araştırmadan sonra 

takım 1 ve 2’nin üyeleri iki ülke arasındaki sömürgeciliği araştırabilir.  

Adım-4- Ortak takımlar bütün sınıfta konuyu tartışır. Öğretmen takım aktivitelerini 

destekleyen önerilerde bulunur.  

Adım-5- Alt konular üzerine takımlar konsantre olur ve anahtar kavramları tahtaya 

yazarlar.  

Adım-6- Takım üyeleri alt konuları sunarlar.  

Adım-7- Takım üyeleri seçtikleri konuyutakıma sunarlar ve bunu grup içinde geliştirirler.  

Adım-8- Öğrenciler grubu geliştirmek için alt konuyu sunup geliştireler. Tekrar edip, 

odaklanırlar.  

Adım-9- Alt konuların sunumunu öğretmen gözler ve değerlendirir.  

3.safha, Bu safhada ortak takımlar alt konuyu bütün sınıfta sentez yapar. Önceki derste 

sunulan kavramların anlaşılıp-anlaşılmadığı kontrol edilir. Bütün bilgiler sentez edilir. 

Sunumlar tekrar edilir. Bu safha altı adımdan oluşur.  

Adım-1- Bütün sınıf anahtar sorular ile zaman yolculuğu hakkında beyin fırtınası 

yaparlar (Onların sunumlarındaki fikirlere odaklanılır). Beyin fırtınası, katılımcılara 

cevapları dinlemede, bütün fikirlerin kabul edilmesinde, diğer fikirlerin 

yapılandırılmasında yardımcı olur. Her bir eleştiri öğrencilere yardımcı olur.  

Adım-2- Ortak takımlar, onların sunum tarzlarını ve içeriğini ayırırlar. Alt konularıyla 

ilgili cevapları verirler. Her bir sunumda öğrenciler bireysel sorumluluklarını yerine 

getirir. Takımda her bir üyenin bireysel rolü sentez edilir. Öğretmen, sunum ve sosyal 

ilişkileri gözler.  

Adım-3- Ortak takımlar birbirinin sunumlarını hazırlarlar, bu öğrenciler arasında olumlu 

bağımlılığı geliştirir. Başarılı sunum için iki takım birlikte çalışır.  

Adım-4- Ortak takımlar bütün sınıfa konularını sunarlar. Sınıfta soru ve cevaplarla üyeler 

teşvik edilir. Bütün sınıf katılımcıları etkili bir şekilde dinler.  

Adım-5- Ortak takımlar sömürgeciliğin sınıfta anlaşılması için tekrar yaparlar. Bazı 

yerler tartışılır. Öğretmen ünite ile ilgili önemli noktaları sorar.  

Adım-6- Öğretmen gelecek ünite ile ilgili plan yapacaksa bu ünitede olumlu not almış 

mı?, işlem tam bitmiş mi? sorgular ve bitirir (Holt, 1991: 7-12).  
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SONUÇ 

İşbirlikli öğrenme yönteminin tekniklerinden olan grup araştırması tekniği Sosyal Bilgiler 

dersinin çeşitli konularında kullanılmaya uygundur. Araştırmanın grupla yapılması 

öğrencilere birlikte hareket etme ve ortak başarı kazanma konusunda duygusal ve sosyal 

olarak güç verir. Öğrenciler araştırmaya yönelir. Araştırma ve merak etme duyguları 

gelişir. Araştırma yapacakları kaynak ve yerlerini öğrenirler. Yeni ve ilginç bilgiler 

öğrendiklerinde öğrenme ve tarihe ilgileri artar. Onlarda oluşacak tarih sevgisi ve birlikte 

çalışma ve paylaşma duygusu toplum ve ülke için ileriye dönük önemli faydaları 

beraberinde getirir. Kısaca bir örnek ile uygulanabilirliğini açıklamaya çalıştığımız grup 

araştırması tekniği; zamanı dikkatli, verimli kullanarak ve iyi bir planlama yaparak 

ilkokullarda tarih eğitiminde öğretmen ve öğrencilerin kullanabileceği bir işbirlikli 

öğreneme yöntemi tekniği olarak görülebilir. 
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LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN VERİ ANALİZİ DERSİ İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME 
 

 

Gürol ZIRHLIOĞLU79  
 

 

ABSTRACT 
A Qualitative Review of Graduate Students' Views on the Data Analysis Course. In order to 

obtain accurate data about the subject dealt with in a scientific study and to be able to use 

this data correctly, it is one of the primary objectives of the study. For the validity and 

reliability of the study, the data obtained should be analyzed correctly and their findings 

should be interpreted correctly. To be able to do this, it is necessary to know and use the 

correct data analysis methods and techniques. Therefore, it is important for a researcher to 

know that not every statistical analysis method can be applied to each data. The 

characteristics of the data are one of the important issues in selecting the analysis method to 

be used. The aim of this study is to determine the opinions of graduate students in various 

programs of Yüzüncü Yıl University Institute of Educational Sciences about the "Data 

Analysis" course. The research was modeled qualitatively. The study group of the study 

consists of 12 graduate students. Semi-structured interview technique was used to obtain 

data. For this purpose, four questions were asked to the students and content analysis was 

performed to create themes according to the opinions of the students. According to the 

findings obtained from the study, it was seen that the students had different opinions and 

perceptions about the importance of the data analysis course, their use in the research 

process and their difficulties. According to graduate students, data analysis course is 

important in terms of interpreting data. In addition, it was determined that the data analysis 

is necessary in the interpretation of the findings, the students' own readiness level is 

insufficient and the repetition of subject is necessary in order for the information to be 

permanent. Since the data analysis methods applied to the data affect the validity and 

reliability of the research, graduate students should be aware of this issue at every stage of 

the research and have sufficient knowledge about the data analysis. 

Keywords: Data analysis, qualitative research, scientific research. 

 

ÖZET 
Bilimsel bir çalışmada ele alınan konu ile ilgili olarak doğru veri elde edebilmek ve bu 

verileri doğru bir biçimde kullanabilmek çalışmanın öncelikli hedeflari arasında yer alır. 

Elde edilen verilerin, çalışmanın geçerliğini ve güvenirliğini sağlayabilmek adına, doğru bir 

biçimde analiz edilmesi ve buna bağlı olarak bulgularının da doğru bir şekilde yorumlanması 

gerekir. Söz konusu bu işlemlerin yapılabilmesi için ise doğru veri analiz yöntem ve 

tekniklerini bilmek ve kullanabilmek gereklidir. Bu konu ile ilgili olarak ise bir 

araştırmacının öncelikli olarak bilmesi gereken şey her veriye her istatistiksel analiz 

yönteminin uygulanamayacağıdır. Verilerin karakteri kullanılacak olan analiz yönteminin 

seçilmesindeki önemli hususların başında gelir. Bu bağlamda henüz bilimsel araştırmanın 

başında olan lisansüstü öğrencilerinin araştırma sürecinde ve sonrasında elde etmiş 

                                                 

 

 

79 Dr. Öğr. Üyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, gurolyyu@gmail.com. 
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oldukları verileri nasıl okuyacakları ve değerlendirecekleri konusunu doğru bir biçimde 

kavramları gerekmektedir. Hemen hemen tüm alanlarda bu konu ile ilgili farklı isimlerde 

ancak benzer içeriklerde dersler verilmektedir. Bu çalışmanın amacı Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün çeşitli programlarında lisansüstü eğitim 

görmekte olan öğrencilerin almış oldukları “Veri Analizi” dersi ile ilgili görüşlerinin 

belirlenmesidir. Araştırma nitel olarak desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu 

yüksek lisans eğitimi alan 12 lisansüstü öğrenci oluşturmaktadır. Veri elde etme yöntemi 

olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

öğrencilere dört adet soru yöneltilmiş ve içerik analizi yapılarak öğrencilerin bu sorulara 

vermiş olduğu cevaplar ile ders hakkındaki görüşlerine ilişkin temalar oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre öğrencilerin almış oldukları veri analizi 

veya aynı içerikli diğer derslerin önemi, araştırma sürecindeki kullanımları ve zorlukları 

konusunda farklı görüşlere ve algılara sahip oldukları görülmüştür. Lisansüstü öğrencilerin 

dersin önemi ile ilgili olarak en fazla “verilerin yorumlanması” bakımından önemli olduğu, 

veri analizinin bir araştırmanın hangi aşamasında kullanılması gerektiği hususunda en fazla 

“bulguların yorumlanması” aşamasında gerektiği, bu dersle ilgili konularda zorlanmalarının 

nedeni olarak “hazır bulunuşluk düzeylerinin yetersiz olduğu” ve dersle yönelik kendi öz 

değerlendirmeleri ile ilgili olarak ise “sürekli uygulamalar yaparak kendilerini 

geliştirmeleri” gerektiği görüşünde oldukları belirlenmiştir. Lisansüstü öğrencilerin, verilere 

uygulayacakları veri analiz yöntemlerinin araştırmanın geçerliği ve güvenirliğini etkilediği 

dikkate alınarak, araştırmanın her aşamasında bu konunun öneminin bilincinde olmaları ve 

veri analizi ile ilgili yeterli düzeyde bir donanıma sahip olmaları gerektiği dikkate alınması 

gereken önemli bir konu olarak görülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Veri analizi, nitel araştırma, bilimsel araştırma. 

 

GİRİŞ 

Bilim ve teknolojinin gelişimi için nitelikli bilimsel çalışmaların yapılması ve kendi 

alanlarında uygulanabilir olması gerekmektedir. Araştırmacıların yaptıkları çalışmalardan 

elde ettikleri verilerin analizi bir bilimsel araştırmanın önemli aşamalarından biridir. 

Bilimsel bir araştırmada araştırmacının ele almış olduğu konu ile ilgili olarak doğru veri 

elde edebilmesi ve elde edilen bu verilerin de doğru bir biçimde değerlendirilmesi ve 

yorumlanabilmesi nitelikli ve doğru bir çalışmanın temel hedeflerinden biridir. Bunun 

için de doğru analiz yöntem ve tekniklerinin bilinmesi ve kullanılması gerekir. Veri 

analizi, bir çalışmadan elde edilen veriler için uygun istatistik yöntemleri aracılığı ile 

geçerli ve güvenilir sonuçlar elde etme süreci olarak ifade edilebilir. Diğer bir ifade ile 

verilerin toplanması aşamasından geçerli sonuçların elde edilmesi aşamasına kadar geçen 

süre içerisinde doğru tekniklerin kullanılarak verilerin anlamlı hale getirilmesi sürecidir 

(Büyüköztürk, 2010: 7).  

Bilimsel bir çalışmada elde edilen verilerin, araştırmacının ortaya koymuş olduğu 

problem için, neleri ifade ettiği verilerin doğru bir biçimde, varsayımlara uygun olarak 

analiz edilmesi ile ortaya konabilmektedir (İlhan, 2016). Bir çalışmada elde edilen 

verilerin karakteri kullanılacak olan analiz yönteminin belirlenmesindeki en önemli 

etkendir. Önceleri elle yapılan hesaplamalar bugün bilgisayar paket programları 

aracılığıyla çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Elle yapılan hesapların zorluğundan ve 

araştırmacıların sayısal yöntemlerde yaşadığı problemlerden dolayı farklı yöntemlerin 

kullanılması, hatalı sonuçların elde edilebilme riski ve zaman gibi problemleri de 
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beraberinde taşımaktaydı. Ancak bilgisayar paket programlar aracılığı ile bu zorluklar 

giderek azaltılarak daha farklı ve hata oranı daha az olan yöntemler bilimsel 

araştırmalarda kullanılmaya başlayarak güçlükler aşılmaya çalışılmıştır (Ural ve Kılıç, 

2006, s.117; Baykul ve Güzeller ile Filed’den aktaran İlhan, 2016). Ancak doğru analiz 

yöntemlerinin kullanılabilmesi için sadece istatistik paket programlarının varlığı 

yetmemektedir. Bununla birlikte araştırmacıların da istatistiksel yöntemler hakkında da 

yeterli düzeyde bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. 

Bilimsel bir çalışmada araştırmaya ilişkin “desen geliştirme” ve veri analizi araştırma 

sürecinin önemli sorunları arasında yer alırlar. Kullanılacak olan doğru veri analizi 

yönteminin belirlenmesi ve uygulanması ve elde edilen bulguların yorumlanması 

araştırmacı için büyük bir stres kaynağıdır (Büyüköztürk, 2010, s.7; Pallant, 2015, s.5). 

Bunun en önemli nedeni ise istatistiksel yöntemler ile ilgili bilgi yetersizliğidir. Toy ve 

Tosunoğlu “İstatistik Alanında Yapılan Çalışmalarda Çok Sık Rastlanan Hatalar ve 

Bilimsel Etik” konulu çalıştaya dayanarak yanlış veri toplama araçlarının kullanılması, 

istatistik paket programlarının hatalı kullanımı, örnek büyüklüğünün hatalı belirlenmesi, 

verilerin yapısına uygun analiz yöntemlerinin kullanılmaması gibi sorunların istatistiksel 

veri analizi aşamasında karşılaşılan güçlükler olduğunu tespit etmişlerdir (Toy ve 

Tosunoğlu, 2007).  

Bu bağlamda henüz bilimsel araştırmanın başında olan lisansüstü öğrencilerinin araştırma 

sürecinde ve sonrasında elde etmiş oldukları verileri nasıl okuyacakları ve 

değerlendirecekleri konusunu doğru bir biçimde kavramları gerekmektedir. Bunun için de 

bilimsel araştırma sürecinin önemli bir bölümünü oluşturan elde edilen verilerin analizi 

ve yorumlanması aşamasında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Bu 

amaçla neredeyse tüm alanlarda bu konu ile ilgili farklı isimlerde ancak benzer içeriklerde 

lisansüstü düzeyde eğitimler verilmektedir.  

Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın amacı da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri 

Enstitüsünün çeşitli programlarında lisansüstü eğitim görmekte olan öğrencilerin almış 

oldukları “Veri Analizi” dersi ile ilgili görüşlerinin belirlenmesidir.  

 

YÖNTEM 

Araştırma Modeli 

Bu çalışmada, nitel araştırma yöntemi desenlerinden “olgubilim/fenomenoloji” tercih 

edilmiştir. Bu desen “farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa 

sahip olmadığımız olgulara” odaklanan bir nitel araştırma desenidir. Olgular günlük 

yaşantılarımızda farklı şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Ancak bu karşılaşmalarımız 

olguları tam anlamıyla anladığımız sonucunu vermez. Gündelik yaşantımızda sıklıkla 

karşılaştığımız bize ne tümüyle yabancı olan ne de tam anlamıyla kavrayabildiğimiz 

olguların araştırılmasını amaçlayan çalışmalar için olgubilim deseni uygun bir araştırma 

zeminini oluşturmaktadır. Olgubilim araştırmalarının temel amacı “bireylerin bir olguya 
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ilişkin yaşantılarını, algılarını ve bunlara yüklediği anlamları ortaya çıkarma”dır. 

(Yıldırım ve Şimşek, 2011, s.72) 

Çalışma Grubu 

Bu araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemi ile belirlenmiş olup 2017-2018 

eğitim öğretim yılı bahar döneminde “veri analizi” dersini tamamlayan Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünün farklı bölümlerine kayıtlı olan ve çalışmaya 

gönüllü olarak katılan 12 lisansüstü öğrencisi oluşturmaktadır. 

Verilerin Elde Edilmesi ve Analizi 

Veri elde etme yöntemi olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda öğrencilere dört adet soru yöneltilmiş ve içerik analizi yapılarak 

öğrencilerin bu sorulara vermiş olduğu cevaplar ile ders hakkındaki görüşlerine ilişkin 

temalar oluşturulmaya çalışılmıştır. Katılımcıların “veri analizi” dersi ile ilişkin 

görüşlerini belirleyebilmek amacıyla aşağıdaki sorular sorulmuştur: 

1. Veri analizi, istatistiksel veri analizi gibi daha çok nicel yöntemleri içeren ve 

sayısal yöntemlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı derslerin yapmayı 

düşündüğünüz tez çalışmasında nasıl bir öneminin olduğunu düşünüyorsunuz? 

2. Veri analizi, istatistiksel veri analizi gibi daha çok nicel yöntemleri içeren ve 

sayısal yöntemlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı derslerde kendi durumunuzu 

nasıl değerlendiriyorsunuz? 

3. Veri analizi, istatistiksel veri analizi gibi daha çok nicel yöntemleri içeren ve 

sayısal yöntemlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı derslerden elde edilen bilgiler 

sizce bilimsel çalışmanın hangi aşamasında kullanılmalıdır? 

4. Veri analizi, istatistiksel veri analizi gibi daha çok nicel yöntemleri içeren ve 

sayısal yöntemlerin ağırlıklı olarak kullanıldığı derslerde zorlanıp 

zorlanmamanızın nedenleri sizce ne olabilir? 

 

BULGULAR 

Araştırmada K1 ile K12 arasında kodlanan katılımcılara yöneltilen sorular ışığında dört 

tema oluşturulmuştur. Araştırmadan elde edilen bulgular değerlendirilirken bu 

katılımcıların görüşleri ile ilgili olarak doğrudan alıntılara yer verilmiştir.  

Çalışmada yer alan katılımcılara yöneltilen ilk soruya ilişkin bulgular Tablo 1’de 

belirtildiği gibi elde edilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcıların, veri analizi dersinin tez çalışmalarındaki önemine ilişkin 

görüşleri 

Tema Alt Temalar f 

Önem 

Araştırmanın sonucunun yorumlama 5 

Geçerli sonuçlar elde etmek 4 

Bulguları Destekleyebilmek 2 

Tezimin her sürecini kendim yönetmek 

istiyorum 

2 

Örneklem bulgularını evrene genelleme 1 

Doğru sorular sorabilme 1 

Verilerin anlamlandırılması 1 

 

Tablo 1’de elde edilen bilgiler incelendiğinde veri analizi dersinin önemi ile ilgili 

lisansüstü öğrenci görüşlerin yedi alt temada toplanabileceği görülmektedir. Veri analizi 

dersinin öğrencilerin hazırlayacakları lisansüstü tezlerindeki önemi konusunda ağırlıklı 

olarak elde edilen araştırma sonuçlarının yorumlanabilmesi görüşü öne sürülmüştür. 

Katılımcılarda K6 kodlu lisansüstü öğrencisi bu durumu; 

“Yaptığım araştırmanın sonucunu yorumlayabilmek için analiz yapılması 

gerekiyor. Bir araştırmada önemli olan bulguların ne ifade ettiğidir. Bulguları 

sayısallaştırıp yorumlayabilmek için de veri analizinin yapılması gerekir. Bu 

nedenle analiz yapabilecek düzeyde bu dersleri bilmek gerekir.” şeklinde ifade 

etmiştir. 

Tablo 1’de ortaya çıkan diğer bir alt tema geçerli sonuçların elde edilmesidir. Bununla 

ilgili K11 kodlu lisansüstü öğrencisi bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: 

“Tez veya çalışmalarımızın sayısal matematik temellere dayandırılması 

çalışmaların akademik yönünü ve bilimselliğini arttırır. Matematik temeller 

çalışmaların objektifliğini arttırarak daha tutarlı sonuçlar verecektir. Tezlerin ve 

akademik çalışmaların Bulgular kısmı, tezleri bilimsel bir temele oturtur. Yani bir 

araştırmada matematiksel, istatistiksel sonuçlar sunmak, araştırmanın kabul 

edilebilir olmasını sağlayacaktır.” 

Yukarıda belirtilen ifadelere göre öğrenci yapılan bir çalışmanın bilimsel bir temel 

oturtulabilmesi için istatistiksel sonuçlar vermenin önemine vurgu yapmakta ve bu türden 

sonuçların araştırmanın geçerli olmasındaki öneminden söz etmektedir. 

Araştırmacının, bir araştırmanın planlanmasından sonuçlandırılması aşamasına kadar her 

aşamada etkin bir biçimde rol oynaması ve yapmış olduğu çalışmaya hâkim olabilmesi 

gerekmektedir. Tablo 1’de elde edilen bilgilerden de görüldüğü gibi bazı katılımcılar 

yapacakları tez çalışmalarının her sürecinde kendileri yer almak istemektedirler. Bu 

konuyu K1 kodlu katılımcı şu şekilde dile getirmektedir: 
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“…amaçlarıma ulaştıracak olan analizler benim için önem arz etmektedir. Tezimi, 

danışmanımın ışığında, her sürecinde kendim yönetmek istediğim için bu derslere 

elimden geldiğince de katılım göstermekteyim.” 

Lisansüstü öğrencilerin veri analizi dersinden elde edilen bilgilere ilişkin öz 

değerlendirmeleri Tablo 2’de verildiği gibi elde edilmiştir. 

Tablo 2. Katılımcıların, veri analizi dersine ilişkin öz değerlendirmeleri 

Tema Alt Temalar f 

Öz 

değerlendirme 

Kalıcı olması için konuları tekrar etmem 

gerekiyor 

4 

Zaman harcıyor ve ciddiye alıyorum 2 

Ön bilgi sahibi olduğum konular 2 

İlerleme kaydettiğimi düşünüyorum 2 

Yorum yapmayı öğrendim 1 

Tablo 2’de elde edilen bulgular incelendiğinde katılımcıların konuları daha iyi kavrayıp 

anlayabilmeleri için sürekli tekrar etmeleri gerektiğine dair bir değerlendirmede 

bulundukları görülmektedir. Bununla ilgili olarak K7 kodlu katılımcı şunları söylemiştir: 

“Bu derslere katıldığımda veri analizlerimi nasıl yapacağıma dair hiçbir temelim 

yoktu. Zaten bu sebepten bu dersi özellikle almak istedim. Yapacağım tüm 

çalışmalarda kullanacağım için olmazsa olmazdı benim için. Şuan tez dönemim 

için temelimi oturttuğumu düşünüyorum. Yapacağım çalışmalar ile kendimi daha 

çok geliştirebilirim.” 

Benzer bir şekilde K6 kodlu katılımcı ise aynı konu ile ilgili görüşlerini şu şekilde dile 

getirmiştir. 

“…Derslere zamanında gelemediğim için konunun bir kısmını kaçırıyorum. Bazı 

analizleri tam olarak derste anlayamıyorum. Kendim tekrar edersem anlıyorum. 

Fakat tekrar etmezsem o konu yarım kalıyor…” 

Veri analizi dersinden elde edilen bilgilerin yapılacak olan çalışmalardaki kullanım 

aşamaları ile ilgili olarak görüşleri Tablo 3’de verildiği gibi elde edilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcıların, veri analizi dersinden elde ettikleri bilginin kullanım aşamasına 

ilişkin görüşleri 

Tema Alt Temalar f 

Kullanım 

aşaması 

Bulgular ve yorumlama aşamasında 9 

Araştırmanın her boyutunda 3 

  

Tablo 3’de görüldüğü gibi katılımcıların büyük bir bölümü veri analizi dersinden elde 

etmiş oldukları bilgilerin yapacakları çalışmanın bulgular ve yorumlama aşamasında 

kullanabilecekleri görüşündedirler. Bu konuyla ilgili olarak K4 kodlu katılımcı şunları 

belirtmiştir: 

“Öğrenilen bilgiler veri analizi yapıldıktan sonra işimize yarayacaktır. 

Kurduğumuz hipotezin doğruluğunu belirlemek için öğrenilen bilgiler devreye 
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sokularak tablolar oluşturulmalıdır. Ve bu tablolar sayesinde bulgular kısmı 

rahatça yorumlanabilir hale gelir.” 

Konuyla ilgili K12 kodlu kullanıcı ise görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Ulaşılacak veriler bir bilimsel çalışmanın sonuçlarını yorumlama, analiz 

kısmında kullanılmalıdır…” 

Bu konu ile ilgili olarak araştırmanın her boyutunda kullanılması gerekir diye görüş 

bildiren katılımcılarda K2 kodlu öğrenci şunları belirtmiştir: 

“Bence öncesinde ve sonrasında bu dersle ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor. 

Öncesinde bu dersin içeriği bilerek daha doğru sorular sorup, süreci daha planlı 

şekilde ilerletebiliriz. Verilerin toplanmasından sonra elimizdeki bilgileri 

değerlendirmemiz ve yorumlamamız da daha doğru ve kolay olur.” 

Benzer bir şekilde K8 kodlu katılımcı ise bu konudaki görüşlerini şu şekilde dile 

getirmiştir: 

“Veri hazırlama aşamasında ve toplanan veriyi toplama analiz etme aşamasında 

kullanılabileceğini düşünüyorum.” 

Öğrencilerin verir analizi dersinden zorlanma “durumlarının” nedenleri ilgili görüşleri ile 

Tablo 4’de verildiği gibi elde edilmiştir. 

Tablo 4. Katılımcıların, veri analizi dersinden zorlanma durumlarına ilişkin görüşleri 

Tema Alt Temalar F 

Zorlanma 

durumu 

Hazır bulunuşluk düzeyi 6 

Sayısal bir ders olması 3 

İş yoğunluğu 2 

Programın İngilizce olması 2 

Tekrar etmemem 2 

Paket programın karışık olması 1  

  

Tablo 4’de verildiği gibi katılımcıların büyük bir bölümü veri analizi dersinden 

zorlandıklarını ifade ederek buna neden olarak da çoğunluk olarak hazır bulunuşluk 

düzeylerinin yetersiz olmasını göstermişlerdir. Bu konu ile ilgili olarak K9 kodlu öğrenci 

şunları belirtmiştir: 

“Derse hazırlıklı geldiğim zaman hiç zorlanmıyorum. Ders kitapları da inanılmaz 

beni rahatlatıyor. Ama hazırlıksız gelirsem, derste de çok fazla karışık sorular 

olursa kafam çok karışıyor.” 

Aynı konu üzerinde K5 kodlu öğrenci ise görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir: 

“Zorlanmamın nedenleri, öğrenilen bilgiler genelde güç ve geç oluyor. Öğrenilen 

bilgiler hazır bulunuşluk ve güdülenme düzeyime göre değişiyor”. 

K12 kodlu öğrenci ise zorlanmasının nedenini dersin sayısal içerikli olmasına bağlayarak 

şunları söylemiştir: 

“Matematiksel işlemler olduğu için verilerin toplanması ve verilerin 

yorumlanması kısmı zorlayıcı olabiliyor.” 
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TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan bu çalışma ile lisansüstü öğrencilerin almış oldukları veri analizi dersi ile ilgili 

görüşleri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgular dikkate alındığında öğrencilerin 

almış oldukları veri analizi veya aynı içerikli diğer derslerin önemi, araştırma sürecindeki 

kullanımları ve zorlukları konusunda farklı görüşlere ve algılara sahip oldukları 

görülmüştür. Yapılan bir araştırmadan elde edilen bulguların doğru bir şekilde 

yorumlanması ve rapor haline getirilmesinde kullanılan veri analizi yöntem ve teknikleri 

büyük bir öneme sahiptir (Tonta,1999). Bu çalışmada lisansüstü öğrencilerin çoğunluğu 

dersin önemi ile ilgili olarak en fazla, verilerin yorumlanması ve geçerli sonuçlar elde 

edebilme görüşleri üzerinde birleşmişlerdir. Yapılan bir çalışmanın süreci içerisinde 

anlamlı kararlar verebilmek ve geçerli sonuçlar çıkarabilmek veri analizinin temel 

hedefleri arasındadır (Büyüköztürk, 2010: 7).  

Veri analizi derslerinde kullanılan istatistik paket programlarının analiz aşamalarını kalıcı 

bir hale gelebilmesi için sürekli tekrar edilmesi kaçınılmaz bir durumdur. Program 

kullanıcısı ancak yapacağı pratikler vasıtasıyla doğru yorumlamayı öğrenebileceklerdir. 

Nitekim çalışmada elde edilen bulgular da bu yöndedir. Öğrenciler konuların kalıcı 

olabilmesi için konular ile ilgili tekrarlar yaparak ve bu iş için zaman harcayarak 

edindikleri bilgiyi kalıcı hale getirme çabası içerisinde olduklarını ifade etmişlerdir. 

Ancak bir çalışmada elde edilen bulguların ve ortaya çıkan sonuçların nitelikle olabilmesi 

için istatistik paket programını iyi bir düzeyde kullanmak yeterli değildir. Programların 

kullanımı ile birlikte ortaya çıkan bulguların da doğru bir biçimde yorumlanıp sonuca 

bağlanması gerekmektedir. Nitekim Tonta’nın da ifade ettiği gibi elde edilen bulguların 

yorumunu yapan ve sonuca bağlayan paket programlar değil araştırmacının kendisidir 

(Tonta, 1999). Bu nedenle araştırmacı yaptığı her tekrar uygulamada elde ettiği bulguları 

da yorumlamalıdır. 

Çalışmada öğrencilere yöneltilen diğer bir sorunun ana temasını oluşturan veri analizi 

dersinden elde edilen bilginin kullanım aşaması ile bu dersin yapacaklardaki çalışmalara 

ilişkin önemi konusunda sahip oldukları görüşler birbiriyle benzerlik göstermektedir. 

Katılımcılar elde edilen bilginin büyük oranda bulguların elde edilmesi ve yorumlanması 

aşamalarında kullanıldığını belirtmişlerdir. Veri analizi ile bulguların elde edilmesi ve 

yorumlanması veri analizinin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Ancak veri analizi 

verilerin toplanma aşamasından araştırmaya ilişkin sonuçların ortaya konulması 

aşamasına kadar geniş bir süreci kapsamaktadır (Büyüköztürk, 2010:7). Ayrıca Seçer 

araştırmacıların paket programlar üzerinde veri girişine başlamadan önce yapmış 

oldukları araştırmaya ilişkin bir plan hazırlamaları gerektiğini de vurgulamaktadır ki bu 

planlamanın büyük bir bölümü veri analizi ile ilgilidir (Seçer, 2013: 1). Bu çalışmanın 

bulguları içerisinde katılımcıların ancak küçük bir bölümü bu yönde bir görüş 

belirtmişlerdir.  

Çalışmada ortaya konulan diğer bir tema olan veri analizinde zorlanma temasına ilişkin 

bulgular incelendiğinde katılımcılar zorlanmalarına neden olarak kendi hazır bulunuşluk 
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düzeylerinin yetersiz olduğu konusunda görüş birliğine varmışlardır. Dersle ilgili 

konuların sayısal bir temel üzerine yerleşmiş olması bu dersin zorluk derecesinin daha 

fazla olduğu ön yargısını yaratabilmektedir. Özellikle bu konuda yeterli hazır bulunuşluk 

düzeyine sahip olmayan kişiler bu türden derslerde biraz daha zorlanabilmektedirler. 

Belirli bir ön bilgiye sahip olmanın avantajlı olmasının düşünülebileceği gerçeğini göz 

ardı etmeden dersin ön bilgi olmadan öğrenilemeyeceğini fikrine sahip olmak da hatalı bir 

tutum olacaktır. 

Yapılan çalışmadan elde edilen bulgulardan da görüldüğü gibi öğrenciler veri analizi 

dersinin yapacakları bilimsel çalışmalardaki kullanım koşulları ile ilgili çeşitli bilgilere 

sahip oldukları görülmüştür. Veri analizi derslerinin bilimsel çalışmaların tüm 

aşamalarındaki öneminin öne çıkartılması ile ilgili olarak: 

 * Veri analizi ve benzer içerikli derslerin tüm anabilim dallarında lisansüstü 

eğitim alan öğrenciler tarafından alınabilmesi konusunda danışman öğretim elemanlarının 

yönlendirici olmaları,  

 * Genç araştırmacıların bu konu ile ilgili olarak bir ön bilgi sahibi olabilmeleri 

için lisans düzeyinde istatistiğe giriş gibi derslerin okutulması en azından seçmeli olarak 

öğrencilere sunulması, 

 * Bu derslerde uygulamaların daha ön plana çıkartılması 

gibi hususlar konuyla ilgili yapılabilecek önerilerdir. 
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ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI 

İLE ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 
 

 

Münevver ÇETİN80, Duygu ŞALLI81  

 

ÖZET 

Bu çalışmada; öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ile örgütsel değişim sinizmi 

arasındaki ilişkinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Veriler nicel analiz yöntemleri 

kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerden biri olan örgütsel 

vatandaşlık ölçeği; Vey/Campbell,(2004); Williams/Shıaw,(1999) tarafından geliştirilen iki 

farklı ölçekten yararlanılarak hazırlanan bir anket biçimindedir. Hazırlanan veri toplama 

aracının geçerlilik güvenirliği Basım ve Şeşen tarafından 2006 yılında yapılmıştır. 19 

maddeden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılan diğer veri toplama aracı ise; 23 maddeden 

oluşan Tolay, Dalkılıç ve Sezgin tarafından 2017 yılında geliştirilmiş olan  “örgütsel değişim 

sinizmi” ölçeğidir. Araştırmanın örneklemini 2017–2018 eğitim öğretim yılında İstanbul 

ilinin 3 merkez ilçesinde yer alan milli eğitim bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan 

rastgele seçilmiş 150 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın bulgularına göre; örgütsel 

vatandaşlık ve örgütsel değişim sinizmi arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

Araştırmanın sonuçları doğrultusunda önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Örgütsel vatandaşlık, örgütsel değişim sinizmi. 

 

GİRİŞ 

Örgütsel vatandaşlık davranışı ilk kez Organ (1988) tarafından türetilmiş ve "resmi ödül 

sistemi olmadan topluluğun etkin çalışmasını destekleyen, isteğe bağlı, bireysel 

davranışlar" olarak tanımlanmıştır. 

Bir organizasyonda her bireyin iş tanımları vardır ve üstünün beklentileri ile belirtilen 

belirli roller üstlenmesi beklenir. Ancak bazen çalışanlar bireysel görevlerini yerine getirir 

veya beklenen görevlerin üstünde ve dışında belirli davranışlar sergiler.  Çalışanların, 

görevlerinin parçası olmadığı halde çalışma arkadaşlarına yardım etme şeklindeki 

davranışlarına ilişkin çok sayıda örnek bulunmaktadır (Sharma, Jain, 2014). Gönüllülük 

ile yapıldığı için dolayısıyla ödül sisteminin bir parçası olmadığı için, bu davranışlar 

konusunda herhangi bir başarısızlık durumunda resmi olarak bir yaptırım uygulanmaz 

(Williams ve diğerleri, 2002; Akt; Ölçüm-Çetin, 2004). 

Araştırmacıların örgütsel vatandaşlık davranışı konusundaki düşünceleri, sosyal 

psikolojik davranış üzerine sosyal psikoloji alanındaki önemli bir teori ve araştırmalardan 

etkilenmiştir. Bu tür davranışlar, yardım eden kişiye dışa yönelik bir ödül görme ihtimali 
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81 Arş. Gör., Marmara Üniversitesi, duygu.salli@marmara.edu.tr. 
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olmaksızın, kendiliğinden spesifik bir şahsın (genellikle bir yabancı) yararınadır (Sharma, 

Jain, 2014). 

Örgütsel vatandaşlık davranışı, yalnızca değerli bir ilkeyi (örn. örgütsel adalet) ifade ettiği 

için ya da hesaplayıcı olduğu için (örn. izlenim yönetimi) değil, aynı zamanda sosyal bir 

sistem içinde birbirine bağlı roller ve pozisyonları bulundurduğu için önemlidir (Sharma, 

Jain, 2014). 

 

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLE İLGİLİ ÇERÇEVELER 

Bağlamsal Performans: Grubun işbirliği ve topluluklar arası dayanışma etkenliğini 

sürdüren katkılardan oluşur. Bağlamsal performans, organizasyonel vatandaşlık 

davranışına uyum faktörü ile çok fazla olan kişilerarası kolaylaştırma veya işe bağlılık 

biçimini alabilir; çünkü kuralların ve kullanımın kendine özgü disiplinli davranışlarını 

kapsar (Sharma,Jain,2014). 

Prososyal Organizasyon Davranışı: - Brief ve Motowildo (1986), Pro Sosyal Örgütsel 

Davranış kavramını, organizasyon üyelerinin, örgütsel rollerini gerçekleştirirken 

etkileşim içinde oldukları bir kişinin veya grubun refah düzeyini arttırmayı amaçlayan 

davranışlar olarak tanımladı. Prososyal örgütsel davranış, organizasyondaki bir bireye 

yardım ederken zaman zaman organizasyon için fonksiyonel olmayabilecek davranışları 

da kapsamaktadır. “Örneğin, bir çalışan, iş arkadaşının performans problemlerini örtbas 

etmek için yardımcı olabilir. Dolayısıyla örgütsel vatandaşlık davranışının kime yararlı 

olduğu önemlidir” (Özdevecioğlu, 2009). 

Ekstra Rol Davranışı: Dyne ve arkadaşları (1995) tarafından örgüt üyeleri arasındaki 

etkin bağları güçlendiren, üyelerin olumlu duygusal durumlarını üreten ve çatışmadan 

ziyade uzlaşmayı destekleyen mevcut rol beklentilerinin ötesine geçen organizasyona 

fayda sağlayacak davranış olarak tanımlanır. 

 

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞININ BOYUTLARI 

Smith ve arkadaşları (1983) örgütsel vatandaşlık davranışının iki faktörünü tespit etmiştir. 

Bu iki faktör fedakarlık (yardım) ve uyum unsurlarıdır. 

Fedakarlık: Belirli bir bireye (genellikle bir iş arkadaşına) yönelik bir örgütsel 

vatandaşlık davranışıdır. Bu etkenler, aşırı yüklenmiş iş akışını yakalamak, bir sorunu 

çözmek ya da yeni bir çalışanın işi öğrenmesine yardımcı olmak için kullanılır. 

Uyum veya Vicdanlılık: Daha genel olan ve grup, bölüm veya organizasyona katkıda 

bulunan alt faktörleri dikkate alır. İş yerinde dakik, düşük devamsızlık, gereksiz 

kopmaları önleme davranışlarını içerir. Bu iki kavram dışında Organ (1988), nezaketin de 

örgütsel vatandaşlık davranışının bir biçimi olduğunu ifade eder ve bu davranışın bir işle 

ilgili sorunun oluşmasını engelleyen veya öngörülen bir sorunun şiddetini azaltmaya 

yardımcı olan yararlı davranışlar olduğunu belirtir. Bu davranışlar çerçevesinde; iş 

arkadaşlarının başarılarının kutlanması gerektiğinin ilişkilere olumlu anlamda katkıda 

bulunmak ve bu katkıların gelecekte oluşma ihtimalini arttırmak için önemli olduğunu 
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vurgular. Ölçüm-Çetin’e (2004) göre bu boyut, çalışanların beklenen görevlerin ötesinde 

bir davranış göstermelerinin ifade ettiği için ileri görev bilinci olarak ta tanımlanabilir. 

Barış anlaşması - birisi bir çatışmanın iki veya daha fazla taraf arasındaki kişisel bir 

savaşa dönüşme eşiğinde olduğunu fark ettiğinde gerçekleşir. Barışa adım atma, insanlara 

bir şans vererek, tartışmacıların kişisel konuların tekrar gözden geçirilmesine yardımcı 

oluyor. 

Podsakoff ve diğerleri (1990) örgütsel vatandaşlık davranışının kategorilerine ek olarak 

bilinçlilik ve yurttaşlık erdemini de ekledi. 

Graham (1989) örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili dört boyut modeli önerdi: 

(1) Yardıma ihtiyaç duyulduğunda meslektaşlarına işlerine yardımcı olmaya 

odaklanan kişilerarası yardım 

(2) Bireysel ve grup performansını iyileştirmek için işyerinde başkalarıyla iletişimi 

güçlendirmeye ilişkin bireysel girişim 

(3) Görev sırasında ve sonrasında belirli kısımlarda yapılan kişisel destek 

(4) Örgütsel imajın yurtdışı insanlara tanıtımını yapmayı amaçlayan bir destekçilik. 

Organ (1988)ise; örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili özgecilik, vicdanlılık, nezaket 

tabanlı bilgilendirme, sivil erdem, centilmenlik olan beş boyut olduğunu ifade etmektedir. 

Bu boyutları kısaca tanımlamak gerekirse; 

Özgecilik: Çalışanların tamamen gönüllülük esası ile diğer çalışanların performanslarını 

artırmaya yönelik olarak yardım etmeleridir (Ölçüm, 2004).  

Vicdanlılık: Çalışanların kendilerinden beklenen görev ve davranışların daha üstünde bir 

davranış gerçekleştirmeleridir (Organ, 1990: 47).  

Nezaket Tabanlı Bilgilendirme: Ortaya çıkan problemin ortadan kaldırılmasında birine 

yardım etmek için  jest niteliğindeki tüm davranışlardır (Padsakoff vd., 1990).  

Sivil Erdem: Örgütte meydana gelen her olay için çalışanların kendilerini sorumlu 

hissetmeleri olarak tanımlanır (Basım ve Şeşen, 2006: 87). Bu boyuta örnek olarak; 

İşgörenlerin, örgütün imajını olumlu yönde etkileyecek etkinliklere katılmaları 

gösterilebilir (Ölçüm-Çetin, 2004). 

Centilmenlik: Çalışanların örgüt içerisinde her tür probleme sebep olabilecek olumsuz 

davranışları göstermemekle ilgili olarak uyguladıkları davranışlardır (Organ, 1990). 

 

ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ İŞLEVLERİ 

İş arkadaşını ve idari verimliliğinin arttırılması 

Üretken amaçlar için kullanılabilecek kaynakları serbestleştirilmesi 

Kuruluş performansının istikrarının arttırılması 

Bir kuruluşun en iyi çalışanları yetiştirme ve koruma kabiliyetinin güçlendirilmesi 

Hem çalışma gruplarında hem de bu gruplardaki etkinliklerin koordine edilmesi  

Kuruluşun çevresel değişikliklere daha etkili bir şekilde adapte olunması (Sharma, 

Jain, 2014). 
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Örgütsel vatandaşlık davranışıyla kurumdaki çevresel değişikliklere adapte olunması 

işlevi göz önüne alınarak örgütsel değişimle ilgili kavramlardan da bahsetmek 

kaçınılmazdır. 

Günümüzde, birçok alanda hızlı ve durağan olmayan bir değişim yaşanmaktadır. 

Dolayısıyla gelişmelerin hızı karşısında, örgütler bu değişime uyum göstermeye büyük 

ölçüde ihtiyaç duymaktadır (Güçlü,2006).Bu noktada asıl amaç; değişime ayak 

uydurabilmek için davranış değişikliğinde daha kapsamlı bir anlayış geliştirebilmektir. 

Spesifik olarak, örgütsel değişimdeki hem etki hem de davranışsal niyetlerin değerlik ve 

aktivasyon boyutlarını, onlardan önce gelen bilişsel değerlendirme süreçlerini ve bunların 

olası etkilerini içeren bir model geliştirmek gerekir; çünkü daha iyi bir değişim algısı 

sadece içinde bulunduğumuz zaman için önemli değil, aynı zamanda gelecek için de  

önemlidir (Plowman, 2007). 

 

DEĞİŞİME UYUM SÜRECİNDE BİLİŞSEL DEĞERLENDİRME ROLÜ 

Bilişsel değerlendirme, bireylerin olayları ve kendileri üzerindeki potansiyel etkilerini 

değerlendirdiği süreçtir. Bu nedenle, olaylara tepki olarak ortaya çıkan davranışların 

türüne katkıda bulunur. Bu noktada iki değerlendirmeden bahsetmek mümkündür: Birinci 

değerlendirme, insanların olayın benlikle olan ilgisini ve ikinci değerlendirme ise; bu 

sayede olay ile baş etmek için seçeneklerini ve kaynaklarını gözden geçirmesini sağlar. 

Ortaya çıkan davranışlar bu değerlendirmelerin birleşimidir. Bu noktada; olayın, kişinin 

ne derece uyumlu olduğu, olayın birey için anlamlı olma derecesi ve bireyin olay ile başa 

çıkma potansiyeli önemlidir (Oreg, vd, 2018). 

 

EĞİTİMDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ 

Her alanda yaşanan gelişmeler ve küreselleşmenin etkisi eğitim örgütlerini de gelişmeler 

yönünde değişime zorlamaktadır. Günümüzde bilgi hızla tüketildiği için eğitim 

örgütlerinin de bu gelişmelerin dışında kalamayacağını ve hatta değişimin önünde olması 

gerektiğini söylemek gerekir. Eğitimde beklenen değişimlerden çok, amaçlara bağlı 

kalarak, planın etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik olan planlı değişmeler olduğu 

gibi bir eğitim sistemindeki bütün okulların sistemdeki sorunları çözebilmek için bütün 

olarak geliştirilmesine yönelik çabaları kapsayan sistemik değişmeler de bulunmaktadır 

(Güçlü, 2006). İki tür değişimde de ortak olan önemli bir nokta vardır ki o da; değişimin 

hızını yönetmektir. Örgütler sosyal, politik, ekonomik ve teknolojik konulardaki hızlı 

değişime cevap vermek için hızlı olmalıdırlar (Heckelman,2017). Bu değişim hızını 

uygun bir şekilde yönetebilmek için de; bu süreçteki eksikliklerin farkında olup bu 

doğrultuda önlemler alabilecek çalışanların olması gerekir. Heckelman; büyük ölçekli 

değişimin planlanması ve yürütülmesine ilişkin iki önemli eksiklikten bahsetmektedir. 

Birincisi, organizasyonun her kademesinde liderlerin değişimin başarıyla uygulanması 

konusunda daha fazla bilgiye ihtiyaç duymaları. İkincisi, ekip yöneticilerinin, geçişler 

yoluyla ekip üyelerini yönetmelerinin gerekmesi. Ayrıca; örgütsel değişim 
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başarısızlığının sebeplerini de ifade etmektedir. Bu bilgiler doğrultusunda değişim 

güçlüğünün üstesinden gelmek ve bir örgütün değişim hedeflerini gerçekleştirme 

ihtimalini artırmak için beş ilke önerilebilir. 

Bu ilkeler; 

1-Değişim için basit, çekici bir örgütsel vizyon yaratma 

2-Bireysel inançları değiştirmek. Yani; bireylerin değişim çabalarını ya da örgüt 

kültürünü görmezden gelmelerine izin vermemek . 

3-İyi bir planlama  ve uygulama 

4-Etkili bir liderlik 

5-Etkili bir iletişim becerisidir. 

Değişimin gerçekleşmesi için teknolojik gelişmelerin takip edilmesi, bilginin yönetimi, 

iletişim becerileri gibi özelliklerin yanı sıra kişinin örgütsel vatandaşlık davranışlarının da 

var olması gerekliliğini unutmamalıyız (Hodgetts, 1997). 

Çoğu kişi, değişimin kaçınılmaz olduğunu biliyor gibi görünse de kabul etmek te zorluk 

çeker. Bu tereddütleri anlaşılabilir, çünkü değişim rahatsızlık, bozulma, yönelim ve hatta 

onunla baş etmeyi isteyen bazı kişiler için stres anlamına gelebilir (Bussell,2010). Bu 

noktada örgütsel değişim sinizmini tanımlamak yerinde olacaktır.  

 

ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM SİNİZMİ 

Herhangi bir sebeple örgütsel değişim çabalarına karşı sahip olunan kötümser bakış açısı 

örgütsel değişim sinizmi olarak tanımlanmaktadır (Akt; Tolay, Dalkılıç, Sezgin, 2016; 

Wanous vd., 2000). Watt (2008) Sinizmin çalışanların karakteristik bir özelliği olduğuna 

dikkat çekerken, Wanous (2000) kişiliğe dayalı bir yatkınlıktan ziyade öğrenilmiş bir 

yanıt olduğunu ifade etmektedir. Öğrenilmiş bir davranış olduğunu savunanlar, sinizmi; 

negatif insanların örgüt içine getirdiği hisler değil, bu tutumların iş bağlamındaki 

deneyimlerle şekillenmesi olarak tanımlarlar (Brown & Cregan, 2008). Sinizmin bizim 

için önemli olan boyutu; örgütteki değişim çabalarını değiştirmek yönünde örgütselliğe 

dair olanıdır. Örgütsel değişime yönelik sinizm, iki unsurdan oluşur: Değişimin boş 

olduğunu düşünmek ve değişime karşı başarısızlık suçlamasında bulunmak (Brown & 

Cregan, 2008). Örgütsel sinizm üzerine yapılan araştırmalar nispeten yenidir (Cole ve 

ark., 2006) ve şüphecilikten ayrılmalıdır. Şüpheciler başarı olasılığı ile ilgili tedirginlik 

içerisindedirler. Şüphecilik, belirtilen hedefe ulaşılmasında değişimin 

uygulanabiliriğinden şüphe duymaktadır ve bu görüşleri, değişimin belirtilen veya ima 

edilen nedenlerinden etkilenmemektedir (Stanley, Meyer ve Topolnytsky, 2005). Öte 

yandan, tekrarlanan başarısızlık öyküsü nedeniyle sinik tutum içinde olan bireyler, 

değişim başarısı konusunda çok daha az iyimserdirler. Sinizm, daha çok bir örgütlenmeye 

karşı hayal kırıklığı ve olumsuz duygular içerir (Brown, Cregan, 2008). 

Örgütsel sinizmin; değişim üzerinde olumsuz etkileri olduğu kadar çalışanlar üzerinde de 

belirsizlikler yaratma gibi etkilere sahiptir. Bu sebeple insanların değişim, ilerleme ve 

bunların gerekliliği hakkında tam olarak bilgilendirilmeleri ve eğitilmeleri gerekmektedir; 
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çünkü bu şekilde çalışanlar yönetim kararlarının nedenlerini anlamış olacak ve olayları 

yönetim perspektifinden görebileceklerdir (Wanous, 2000). 

 

YÖNTEM 

Evren-Örneklem 

Örgütsel vatandaşlık ve örgütsel değişim sinizmi arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla 

gerçekleştirilen bu araştırmanın evrenini ve örneklemini İstanbul ilinde Milli eğitim 

bakanlığına bağlı olan devlet ve özel okullarda görev yapan rastgele seçilmiş 150 

öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplamak amacıyla anket tekniği 

kullanılmıştır.  

Veri Toplama Yöntemi 

Bu araştırmada tarama modelinde genellikle kullanılan tekniklerden biri olan survey 

(anket) tekniği kullanılmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmada iki farklı ölçek kullanılmıştır. Birincisi 2017 yılında Tolay, Dalkılıç ve 

Sezgin tarafından geliştirilen örgütsel değişim sinizm ölçeğidir. 23 madden oluşan bu 

ölçek 5’li likert tipi şeklinde hazırlanıştır. Araştırmada kullanılan ikinci ölçek ise;2006 

yılında Basım ve Şeşen tarafından geçerlilik ve güvenirliği yapılan örgütsel vatandaşlık 

ölçeğidir. 19 maddeden oluşan bu ölçek 5’li likert tipi şeklinde hazırlanıştır. 

Geçerlik Güvenirlik  

Araştırmada kullanılan ölçeklerden biri 2017 yılında Tolay, Dalkılıç ve Sezgin tarafından 

geliştirilen örgütsel değişim sinizm ölçeğinin Yapı Geçerliliği n Cronbach Alpha değeri 

0,939 olarak belirlenmiştir. Açımlayıcı faktör analizi sonrası, ölçek güvenilirliğini test 

etmek amacıyla maddelerin Cronbach-Alfa güvenilirlik katsayısı ve madde-toplam test 

puanı korelasyonu hesaplanmıştır. Boyut içi güvenilirlik analizi sonuçlarına göre 

yönetimsel değişim sinizmi boyutunun güvenilirliği 0,893, deneyimsel değişim sinizmi 

boyutunun güvenilirliği 0,822 ve edinimsel değişim sinizmi boyutunun güvenilirliği 

0,854 olarak belirlenmiş ve boyutların güvenilirliklerinin yüksek olduğu saptanmıştır.  

Araştırmada kullanılan 2006 yılında Basım ve Şeşen  tarafından geçerlilik güvenirliği 

yapılmış olan Örgütsel vatandaşlık ölçeği Vey/Campbell, 2004; Williams/Shiaw, 1999 

tarafından geliştirilen iki farklı ölçekten yararlanılarak hazırlanan bir anket biçimindedir. 

19 madde vardır ve beşli Likert tipi olarak hazırlanmıştır. (1=Hiçbir zaman; 5=Her 

zaman). Ölçeğin toplam güvenilirlik katsayısı (α) 0.88; boyutlarınki ise diğergamlık 0.85, 

nezaket 0.82, sivil erdem 0.75, centilmenlik 0.82 ve vicdanlılık 0.76 olarak tespit 

edilmiştir. Bu çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeğinin Türkçe’ ye uyarlanması 

sürecinde Brislin ve arkadaşları (1973) tarafından izlenen yöntem takip edilmiştir. Bu 

yöntem hedef dile çeviri, hedef dile yapılan çevirinin değerlendirilmesi, kaynak dile 

tekrar çeviri, kaynak dile yapılan tekrar çevirinin değerlendirilmesi ve uzmanlarla son 

değerIendirme aşamalarından oluşmaktadır. Çeviri süreçlerinde yazarlar, iki dil bilimci ve 

bir İngilizce bölümü öğretim görevlisi aktif olarak rol almıştır (Basım, Şeşen, 2006). 
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Verilerin Çözümlenmesi  

Bu araştırmanın verileri, Spss paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. 

Araştırmadaki katılımcıların ölçek maddelerine verdikleri yanıtlar arasında anlamlı bir 

fark olup olmadığını test etmek için öncelikle dağılımın homojen olup olmadığını test 

eden Levene’nin Varyansların Homojenliği Testi (Levene’s Test for Equality of 

Variances) sonuçlarına bakılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda aritmetik ortalama, 

standart sapma, yüzde, t-testi ve tek yönlü varyans analizi testleri ile analiz edilmiştir.      

 

BULGULAR 

 

Tablo 1: Verilerdeki Dağılımın Normalliğini Denetlemek Amacı İle Yapılan  

Kolmogorov-Smirnov-Shapiro-Wilk Testi Sonuçları 

Tests of Normality 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

sinizm_0rt ,104 137 ,001 ,955 137 ,000 

vat_0rt ,062 137 ,200* ,974 137 ,010 

Tablodan anlaşıldığı gibi örgütsel değişim sinizm ölçek puanlarının normal dağılım 

göstermediği, örgütsel vatandaşlık ölçek puanlarının ise normal dağılım gösterdiği 

anlaşılmaktadır. Bu durumda verilerin analizi non parametrik testlerden Mann Whitney-U 

ve Kruskall Wallis testi ile yapılmıştır. 

 

Tablo 2: Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeğinin Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Test Statisticsa 

 sinizm_0rt 

Mann-Whitney U 1838,500 

Wilcoxon W 4613,500 

Z -2,129 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,033 

Tablodan anlaşıldığı gibi örgütsel değişim sinizmi ölçeği cinsiyet değişkenine göre 

(p<0,05) anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Ranks 

 Cinsiyet N Mean Rank Sum of Ranks 

sinizm_0rt 

Kadın 74 62,34 4613,50 

Erkek 63 76,82 4839,50 

Total 137   

 

Tabloya bakıldığında bu farklılığın erkek öğretmenlerin lehine olduğu görülmektedir. 

Yani bu sonuca göre;  erkek öğretmenlerin daha fazla örgütsel değişim sinizmi tutumu 

içinde olduğu söylenebilir.  
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Tablo 3: Örgütsel Vatandaşlık Ölçeğinin Cinsiyet Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Test Statisticsa 

 vat_0rt 

Mann-Whitney U 2204,500 

Wilcoxon W 4220,500 

Z -,547 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,584 

Tablodan anlaşıldığı gibi örgütsel vatandaşlık ölçeği cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. 

Tablo 4: Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeğinin Okul Türü Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Puan Gruplar      Mean
 

    

Örgütsel 

Değişim 

Sinizmi 

Devlet 111 78,17  

425,500 -5,589 ,000 Özel 26 29,87  

Toplam 137   

Tablodan anlaşıldığı gibi örgütsel değişim sinizmi  ölçeği okul türü değişkenine göre 

(p<0,01) anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılığın devlet okullarında çalışan 

öğretmenlerin lehine olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 5: Örgütsel Vatandaşlık Ölçeğinin Okul Türü Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan Mann Whitney-U Testi Sonuçları 

Puan Gruplar  Mean
 

   

Örgütsel Değişim 

Sinizmi 

Devlet 111 62,24 

693,000 -4,122 ,000 Özel 26 97,85 

Toplam 137  

Tablodan anlaşıldığı gibi örgütsel vatandaşlık ölçeği okul türü değişkenine göre (p<0,01) 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu farklılığın özel okullarda çalışan öğretmenlerin 

lehine olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 6: Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeğinin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan Kruskall Wallis Testi Sonuçları 

Test Statisticsa,b 

 sinizm_0rt 

Chi-Square 28,937 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

Tablodan anlaşıldığı gibi örgütsel değişim sinizmi ölçeği hizmet yılı değişkenine göre 

(p<0,01) anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   sinizm_0rt   

Tamhane   

N U z p

N U z p
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(I) Meslekte 

geçirdiği yıl 

(J) Meslekte 

geçirdiği yıl 

Mean  

Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

1-5 yıl 

6-11 yıl -1,00000* ,20726 ,000 -1,6038 -,3962 

12-15 yıl -,64359 ,22790 ,066 -1,3109 ,0237 

16-21 yıl -,17117 ,17500 ,982 -,6811 ,3388 

21 yıl ve üstü -,98667* ,28745 ,022 -1,8743 -,0990 

6-11 yıl 

1-5 yıl 1,00000* ,20726 ,000 ,3962 1,6038 

12-15 yıl ,35641 ,23297 ,758 -,3259 1,0387 

16-21 yıl ,82883* ,18155 ,000 ,2969 1,3608 

21 yıl ve üstü ,01333 ,29148 1,000 -,8834 ,9101 

12-15 yıl 

1-5 yıl ,64359 ,22790 ,066 -,0237 1,3109 

6-11 yıl -,35641 ,23297 ,758 -1,0387 ,3259 

16-21 yıl ,47242 ,20480 ,233 -,1335 1,0783 

21 yıl ve üstü -,34308 ,30651 ,959 -1,2747 ,5885 

16-21 yıl 

1-5 yıl ,17117 ,17500 ,982 -,3388 ,6811 

6-11 yıl -,82883* ,18155 ,000 -1,3608 -,2969 

12-15 yıl -,47242 ,20480 ,233 -1,0783 ,1335 

21 yıl ve üstü -,81550 ,26950 ,068 -1,6691 ,0381 

21 yıl ve üstü 

1-5 yıl ,98667* ,28745 ,022 ,0990 1,8743 

6-11 yıl -,01333 ,29148 1,000 -,9101 ,8834 

12-15 yıl ,34308 ,30651 ,959 -,5885 1,2747 

16-21 yıl ,81550 ,26950 ,068 -,0381 1,6691 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tablodan anlaşıldığı gibi; 6-11 yıl hizmet yılına sahip olan öğretmenlerin örgütsel 

değişim sinizim puanlarının, 1-5 yıl ve 16-21 yıl hizmet yılı olan öğretmenlerin 

puanlarına göre (p<0,01) anlamlı derecede lehine olduğu görülmektedir. 21 yıl ve üstü 

hizmet yılına sahip öğretmenlerin puanlarının 1-5 yıl hizmet yılına sahip öğretmenlere 

göre (p<0,05)anlamlı derecede lehine olduğu görülmektedir. 

 

Tablo 7: Örgütsel Vatandaşlık Ölçeğinin Hizmet Yılı Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan Kruskall Wallis Testi Sonuçları 

Test Statisticsa,b 

 vat_0rt 

Chi-Square 28,444 

df 4 

Asymp. Sig. ,000 

Tablodan anlaşıldığı gibi örgütsel vatandaşlık ölçeği hizmet yılı değişkenine göre 

(p<0,01) anlamlı bir farklılık göstermektedir  

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   vat_0rt   

Tamhane   

(I) Meslekte  

geçirdiği yıl 

(J) Meslekte  

geçirdiği yıl 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. Error Sig. 

95% Confidence  

Interval 

Lower Bound 
Upper 

Bound 
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1-5 yıl 

6-11 yıl ,65523* ,13579 ,000 ,2595 1,0509 

12-15 yıl ,36836 ,13159 ,069 -,0156 ,7523 

16-21 yıl ,10361 ,17642 1,000 -,4097 ,6169 

21 yıl ve üstü -,20317 ,16954 ,937 -,7212 ,3149 

6-11 yıl 

1-5 yıl -,65523* ,13579 ,000 -1,0509 -,2595 

12-15 yıl -,28687 ,13662 ,339 -,6863 ,1125 

16-21 yıl -,55162* ,18020 ,033 -1,0756 -,0276 

21 yıl ve üstü -,85840* ,17348 ,000 -1,3860 -,3308 

12-15 yıl 

1-5 yıl -,36836 ,13159 ,069 -,7523 ,0156 

6-11 yıl ,28687 ,13662 ,339 -,1125 ,6863 

16-21 yıl -,26474 ,17706 ,780 -,7804 ,2509 

21 yıl ve üstü -,57152* ,17021 ,024 -1,0918 -,0512 

16-21 yıl 

1-5 yıl -,10361 ,17642 1,000 -,6169 ,4097 

6-11 yıl ,55162* ,18020 ,033 ,0276 1,0756 

12-15 yıl ,26474 ,17706 ,780 -,2509 ,7804 

21 yıl ve üstü -,30678 ,20683 ,792 -,9176 ,3041 

21 yıl ve üstü 

1-5 yıl ,20317 ,16954 ,937 -,3149 ,7212 

6-11 yıl ,85840* ,17348 ,000 ,3308 1,3860 

12-15 yıl ,57152* ,17021 ,024 ,0512 1,0918 

16-21 yıl ,30678 ,20683 ,792 -,3041 ,9176 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

Tabloya göre; bu farklılığın yönüne baktığımızda; 21yıl ve hizmet yılına sahip olan 

öğretmenlerin 16-21 yıl ve 6-11 yıl hizmet yılına sahip olan öğretmenlere göre (p<0,05) 

düzeyde lehine olduğu görülmektedir.  

 

Tablo 8: Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeğinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre 

Farklılaşıp Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan Kruskall Wallis Testi Sonuçları 

Test Statisticsa,b 

 sinizm_0rt 

Chi-Square 7,108 

df 1 

Asymp. Sig. ,008 

Tablodan anlaşıldığı gibi örgütsel değişim sinizmi ölçeği eğitim durumu değişkenine 

göre( p<0,01)anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Ranks 

 Eğitim N Mean Rank 

sinizm_0rt 

Lisans 89 75,63 

Yüksek lisans 48 56,70 

Total 137  

Bu farklılığın lisans mezunu olan öğretmenlerin lehine olduğu görülmektedir. Yani bu 

sonuca göre; lisans mezunu olan öğretmenler daha fazla örgütsel değişim sinizmi tutumu 

içindedir diyebiliriz. 
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Tablo 9: Örgütsel Vatandaşlık Ölçeğinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Farklılaşıp 

Farklılaşmadığını Test Etmek İçin Yapılan Kruskall Wallis Testi Sonuçları 

Test Statisticsa,b 

 vat_0rt 

Chi-Square ,503 

df 1 

Asymp. Sig. ,478 

Tablodan anlaşıldığı gibi örgütsel vatandaşlık ölçeği eğitim durumu değişkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

Tablo 10: Örgütsel Değişim Sinizmi Ölçeği Ve Örgütsel Vatandaşlık Ölçeği Arasındaki 

Korelasyonu Test Etmek İçin Yapılan Pearson Testi Sonuçları 

Correlations 

 sinizm_0rt vat_0rt 

sinizm_0rt 

Pearson Correlation 1 -,461** 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 137 137 

vat_0rt 

Pearson Correlation -,461** 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 137 137 

Tablodan anlaşıldığı üzere örgütsel değişim sinizmi ölçeği puanları ve örgütsel 

vatandaşlık ölçeği puanları arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ  

Araştırmanın bulgularına göre; örgütsel vatandaşlık ve cinsiyet arasındaki anlamlı bir 

farklılık bulunmazken örgütsel değişim sinizmi ile cinsiyet arasında erkek öğretmenler 

lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Kalağan ve Güzeller (2010)’in yaptıkları araştırma sonuçlarına göre de öğretmenlerin 

cinsiyetleri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Bu 

sonuca göre; öğretmenlerin kadın veya erkek olmaları örgütsel sinizm algılarını 

etkilememektedir. 

Araştırmanını diğer bulgusuna göre; örgütsel vatandaşlık ve eğitim durumu, arasında 

anlamlı bir farklılık yoktur; fakat örgütsel değişim sinizmi ile cinsiyet arasında lisans 

mezunu öğretmenler lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. 

Öğretmenlerin görev yaptığı okul türüne göre anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. 

Örgütsel değişim sinizmi ölçeği ve okul türü değişkenine göre yapılan analizlerde devlet 

okullarında görev yapan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. 

Bu sonuca göre; devlet okullarında görev yapan öğretmenlerin örgütsel değişim 

sinizminin yüksek çıkması; çalıştıkları okulların olanaklarının özel okulların olanaklarına 

göre daha az olduğu için her hangi bir değişiklik durumunun kendilerine iş yükü 

getireceği endişesinden kaynaklanması şeklinde yorumlanabilir. 

Örgütsel vatandaşlık ölçeği ve okul türü değişkenine göre yapılan analizlerde ise özel 

okulda çalışan öğretmenlerin lehine anlamlı bir farklılık çıktığı görülmüştür.  Buna göre 
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özel okullardaki olanakların daha iyi olması sebebiyle (ders materyalleri sağlama 

konusunda sıkıntı yaşanmaması, öğretmenler olarak okul içerisinde rahat bir şekilde 

dinlenebilecekleri ve ders için hazırlık yapmalarını sağlayacak donanıma sahip olunması) 

burada görev yapan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık rollerini daha çok gerçekleştirdiği 

şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırmanın diğer bir bulgusuna göre öğretmenlerin hizmet yılı değişkeni ve ölçek 

puanları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu farklılığın yönü; örgütsel 

değişim sinizmi ölçeğinde 6-11 yıl süre ile görev yapan öğretmenlere doğrudur.  Bu 

farklılığa göre görevde daha az süre kalmış olan öğretmenlerin değişime karşı daha 

dirençli olduklarını görüyoruz bu durum tecrübelerinin fazla olamaması sebebiyle 

değişikliklere uygun şekilde adapte olamayacaklarını düşünmeleri şeklinde 

yorumlanabilir 

Örgütsel vatandaşlık ölçeğinde ise; Örgütsel vatandaşlık ölçeğinde ise; 1-5 yıl görev 

yapan yani mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin ve 21 yıl ve üstü görev yapan 

öğretmenlerin lehine olduğu görülmüştür. Bu durum; 1-5 yıl yıl görev yapan öğretmenler 

için; ortama kendini kabul ettirebilmek ve olumlu bir izlenim bırakabilmek için bu tür 

davranışları göstermeye meyilli oldukları şeklinde yorumlanabilir.  

21 yıl ve üstü görev yapan öğretmenler için ise; daha fazla tecrübeye sahip olan 

öğretmenlerin diğer kişilere yardım etmeleri ve tecrübeleri doğrultusunda yönlendirme 

yapmaya daha açık oldukları şeklinde yorumlanabilir.   

Araştırmanın ana problemini oluşturan örgütsel vatandaşlık ve örgütsel değişim sinizmi 

arasındaki ilişki ise;  Pearson Korelasyon analizi ile araştırılmıştır. Örgütsel vatandaşlık 

ile örgütsel sinizm arasında yüksek kuvvette negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. 

Buradan hareketle örgütsel vatandaşlık davranışı gösteren öğretmenlerin daha az sinizm 

tutumu içerisinde oldukları; sinizim davranışlarını daha fazla gösterenlerin ise; örgütsel 

vatandaşlık davranışı gösterme durumlarının daha az olduğu saptanmıştır.  

2013 yılında Karacaoğlu ve İnce tarafından yapılan bir araştırmaya göre; pozitif örgütsel 

davranış ile örgütsel sinizim arasında negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç 

pozitif örgütsel davranış olan örgütsel vatandaşlık ile örgütsel değişim sinizmi arasındaki 

negatif ilişkiyi destekleyen bu araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir.  

2012 yılında İçerli ve Yıldırım tarafından yapılan bir araştırmanın sonucuna göre 

araştırmanını bulgularıyla benzer şekilde; örgütsel sinizim ve örgütsel vatandaşlık 

davranışı arasında düşük düzeyde de olsa anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Örgütsel sinizmin 

bilişsel boyutu arttıkça örgütsel vatandaşlık davranışının özgecilik boyutu negatif yönlü 

bir azalma göstermektedir. Dolayısıyla bilişsel boyut ve özgecilik arasında ters yönlü 

düşük düzeyde anlamlı bir ilişki vardır. 

2013 yılında Polatçı ve Cindiloğlu’nun yaptığı bir çalışmada Kişi örgüt uyumu yüksek 

olan kişilerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının da yüksek olduğu bulunmuştur. 2005 

yılında Sezgin tarafından yapılan araştırmanını sonuçlarına göre; örgütsel vatandaşlı 

davranışının iş doyumu, örgütsel bağlılık ve performans ile ilişkili olduğu görülmektedir. 
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Ertosun ve arkadaşlarının 2016 yılında yaptığı bir araştırmada elde edilen bu sonuçlar 

literatürde daha önce bu konuda yapılmış olan çalışmaların sonuçları ile paralellik 

göstermekte olup, araştırmanın beklentileri ile uyumlu olup, örgütsel sinizm ile örgütsel 

vatandaşlık davranışı arasında negatif yönde bir ilişkinin bulunduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak, örgütsel sinizmin bütün kurumlar için olumsuz bir durum olduğu 

bilgisinden yola çıkılarak yöneticilerin, çalışanlar konusunda sinizm davranışları 

göstermelerini engelleyecek şekilde önlemler alması gerkemektedir. Böylece örgütün 

verimlilik ve etkililiğinin daha üst düzeyde olacak buna paralel olarak ta çalışanların iş 

tatmini konusunda son derece olumlu etkileri olacaktır. Bu tedbirlerin en önemlisi 

örgütsel vatandaşlık davranışının örgütlerde etkili bir şekilde var olamasının 

sağlanmasıdır. Yöneticiler; örgütsel adaleti sağlayarak öğretmenlerin sinik tutum içine 

girmelerinin önüne geçebilir, böylece örgütsel vatandaşlık davranışının oluşumuna 

katkıda bulunabilirler. Öğretmenlerin, örgütsel vatandaşlık davranışı gösterme 

konusunda, adil bir çalışma ortamının olması ve çalışanlar arasında işbirliği, yardımlaşma 

gibi kavramların ön planda olması da önemlidir. O halde çalışanların örgütteki değişim 

konusunda sağlıklı kararlar alabilmesi ve örgütte meydana gelen değişimleri kabul etmesi 

için örgütsel vatandaşlık davranışları gösteren çalışanların takdir edilmesi, örnek olarak 

gösterilmesi ve bu tarz davranışların vurgulanması gerekmektedir. 

Öneriler 

Devlet ve özel okullarda görev yapan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını 

değerlendirmek için deneysel bir araştırma yürütülebilir. 

Bu araştırmanın bulguları nitel araştırma bulguları ile desteklenerek karma araştırma 

şeklinde yürütülebilir, böylece daha detaylı sonuçlar ve yorumlar elde edilmiş olur.  

 

KAYNAKLAR 

Barton, L.C., & Ambrosini, V. (2013). The moderating effect of organizational change cynicism on middle 

manager strategy commitment. The International Journal of Human Resource 

Management, 24(4), 721-746. 

Basım, H.N. ve Şeşen, H. (2006). Örgütsel vatandaşlık davranışı ölçeği uyarlama ve karşılaştırma çalışması. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 61(4), 1-22. 

Brief, A.P., & Motowidlo, S.J. (1986). Prosocial organizational behaviors. Academy of Management 

Review, 11, 710-725. 

Bussell, S.L. (2011). Coping with organizational change: a multidimensional perspective. Doctoral 

dissertation. 

Cole, M. S., Bruch, H., & Vogel, B. (2006). Emotion as mediators of the relations between perceived 

supervisor support and psychological hardiness on employee cynicism. Journal of 

Organizational Behavior, 27, 463-484. 

Ertosun, A., Genç, N. ve Çekmecelioğlu, H.G. (2016). Örgütsel sinizm ile örgütsel vatandaşlık davranışı 

arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve bir araştırma. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar 

Dergisi, 2(1). 

Graham, J.W. (1986). Organizational citizenship informed by political theory. 

Güçlü, N. ve Şehitoğlu, E.T. (2006). Örgütsel değişim yönetimi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir 

Eğitim Fakültesi Dergisi, (13). 

Heckelman, W. (2017). Five critical principles to guide organizational change. OD Practıtıoner, 49(4), 14. 

Hodgetts, R.M . ( 1997). Yönetim: teori, süreç ve uygulama. İstanbul: Der Yayınları. 



310 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

İçerli, L., & Yıldırım, M. H. (2012). Örgütsel sinisizm ve örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişki: 

Sağlık sektöründe bir araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1). 

Kalağan, G, Güzeller, C.O. (2010). Öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeylerinin incelenmesi. Pamukkale 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 83-97.  

Karacaoğlu, K. İnce, (2013). Pozitif örgütsel davranışın örgütsel sinizm üzerindeki etkileri: kayseri ilindeki 

imalat sanayi işletmelerinde bir uygulama. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 

Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1). 

Oreg, S., Bartunek, J.M., Lee, G., & Do, B. (2018). An affect-based model of recipients’ responses to 

organizational change events. Academy of Management Review, 43(1), 65-86. 

Organ, Dennis W. (1988). Organizational citizenship behavior: the good soldier syndrome. Lexington, 

MA: Lexington Books. 

Ölçüm Çetin, M. (2004). Örgütsel vatandaşlık davranışı. 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Özdevecioğlu, M. (2009). Örgütlerarası vatandaşlık davranışları: teorik çerçeve ve bir ölçek geliştirme 

çalışması. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (33), 47-67. 

Plowman, D.A., Baker, L.T., Beck, T.E., Kulkarni, M., Solansky, S.T., & Travis, D.V. 2007. Radical 

change accidentally: The emergence and amplification of small change. Academy of Management 

Journal, 50, 515–543. 

Podsakoff, P.M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. 1990. Transformational leader behaviors 

and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship 

behaviors. Leadership Quarterly, 1, 107–142. 

Polatçı, S. ve Cindiloğlu, M. (2013). Kişi-örgüt uyumunun örgütsel vatandaşlık davranışına etkisi: 

Duygusal bağlılığın aracılık rolü. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 

Fakültesi Dergisi, 18(3). 

Sharma, V., & Jain, S. (2014). A scale for measuring organizational citizenship behavior in manufacturing 

sector. Pacific Business Review International, 6(8), 57-62. 

Smith, C.A., Organ, D.W. & Near, J.P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and 

antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653-663. 

Stanley, D.J., Meyer, J.P., & Topolnytsky, L. (2005). Employee cynicism and resistance to organizational 

change. Journal of Business and Psychology, 19, 429–459. 

Tolay, E., Dalkılıç, O.S., & Sezgin, O.B. (2017). Örgütsel değişim sinizmi: ölçek geliştirme, güvenilirlik ve 

geçerlilik çalışması. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(1). 

Van Dyne, L., Cummings, L. and Parks, M.J. (1995). 'Extrarole Behaviors: In Pursuit of Construct and 

Definitional Clarity', in B.M. Staw and L. Cummings, eds. Research in Organizational Behavior, 

17, 215-85, Greenwich, CT: JAI Press. 

Wanous, J.P., Reichers, A.E., & Austin, J.T. (2000). Cynicism about organizational change: Measurement, 

antecedents, and correlates. Group & Organization Management, 25(2), 132-153. 

Watt, J.D., & Piotrowski, C. (2008). Organizational change cynicism: A review of the literature and 

intervention strategies. Organization Development Journal, 26(3), 23. 

Williams, S., Pitre, R. & Zainuba, M. (2002). Justice and organizational citizenship behavior ıntentions: fair 

rewards versus fair treatment. The Journal of Social Psychology, 142(1), 33-44. 

https://books.google.com.tr/books?id=O_TpAgAAQBAJ&lpg=PA96&ots=HyNhR5L_Fv&dq=Graham%2

C%20J.%20W.%20(1986%2C%20August).%20Organizational%20citizenship%20informed%20

by%20political%20theory.&hl=tr&pg=PA91#v=onepage&q=Graham,%20J.%20W.%20(1986,%

20August).%20Organizational%20citizenship%20informed%20by%20political%20theory.&f=fa

lse, Erişim Tarihi: 08.10.2018. 

https://books.google.com.tr/books?id=O_TpAgAAQBAJ&lpg=PA96&ots=HyNhR5L_Fv&dq=Graham%2C%20J.%20W.%20(1986%2C%20August).%20Organizational%20citizenship%20informed%20by%20political%20theory.&hl=tr&pg=PA91
https://books.google.com.tr/books?id=O_TpAgAAQBAJ&lpg=PA96&ots=HyNhR5L_Fv&dq=Graham%2C%20J.%20W.%20(1986%2C%20August).%20Organizational%20citizenship%20informed%20by%20political%20theory.&hl=tr&pg=PA91
https://books.google.com.tr/books?id=O_TpAgAAQBAJ&lpg=PA96&ots=HyNhR5L_Fv&dq=Graham%2C%20J.%20W.%20(1986%2C%20August).%20Organizational%20citizenship%20informed%20by%20political%20theory.&hl=tr&pg=PA91
https://books.google.com.tr/books?id=O_TpAgAAQBAJ&lpg=PA96&ots=HyNhR5L_Fv&dq=Graham%2C%20J.%20W.%20(1986%2C%20August).%20Organizational%20citizenship%20informed%20by%20political%20theory.&hl=tr&pg=PA91
https://books.google.com.tr/books?id=O_TpAgAAQBAJ&lpg=PA96&ots=HyNhR5L_Fv&dq=Graham%2C%20J.%20W.%20(1986%2C%20August).%20Organizational%20citizenship%20informed%20by%20political%20theory.&hl=tr&pg=PA91


311 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

HÂLİN ÇOCUĞUNU İSTİKBÂLİN CİHAN PADİŞAHINI YETİŞTİRMEK:  

FATİH SULTAN MEHMED ÖRNEĞİNDE ŞEHZADE EĞİTİMİ 
 

 

Yunus İNCE82 
 

 

ABSTRACT 
Raising Today’s Child Tomorrow’s Global Sultan: Education of Princes: The Case of Sultan Mehmed 

the Conqueror. Sultans are generally dealt with in regard to their victories/defeats or 

achievements/failures in works on Ottoman history. It is seen that even sources describing periods of 

sultans in chronological order make mention of events that occurred during the reign of a sultan 

after his accession to the throne. However, each sultan was once a child. In other words, each sultan 

had passed through a period of childhood. It is well-known fact that the education one has received 

and his or her environment have a profound influence on the upbringing of a person. In a sense, 

every prince or shehzade in the Ottoman State was raised as a prospective global/universal sultan. 

Education given to a prince began with his birth. All princes were reared as future sultans because it 

was believed, according to the understanding of domination/hegemony of the period, that it was 

entirely the will of God and the destiny of princes themselves that determined which prince would be 

the sultan. It was ensured that they took courses from the most prominent scholars of the period and 

learned an art/craft. Fatih Sultan Mehmed, or the Mehmed the Conqueror, is one of the most 

important persons of the classical period of Ottoman State (1300-1600) during both his princehood 

and sultanate. Historians generally agree that Sultan Mehmed the Conqueror was a good 

commander, a powerful sultan and a Renaissance human. The answer to the question “How did 

Sultan Mehmed the Conqueror squeeze so many qualifications into s single lifespan?” lies in the 

education he received during his princehood and his personal characteristics. This paper aims to 

demonstrate how a sultan is raised through the example of Sultan Mehmed the Conqueror.  

Keywords: Sultan, shehzade/prince, Sultan Mehmed, the Conqueror, education, tutor. 

 

ÖZET 
Osmanlı tarihine dair eserlerde padişahlar genellikle zaferleri/yenilgileri ya da 

başarıları/başarısızlıkları üzerinden incelenir. Kronolojik olarak padişahların dönemlerinden 

bahseden kaynakların dahi padişahların tahta geçmelerinden sonra o padişah devrinde meydana 

gelen hadiselerden bahsettiği görülür. Fakat her padişah bir zamanlar bir çocuktur. Yani her 

padişahın da bir çocukluk dönemi olmuştur. Bir insanın yetişmesinde aldığı eğitim ve çevresinin çok 

büyük bir etkisinin olduğu bilinmektedir. Bu anlamda Osmanlı Devletinde her şehzade istikbâlin 

cihan padişahı olarak yetiştirilir. Bir şehzadeye verilen eğitim doğumundan itibaren başlar. Devrin 

hâkimiyet anlayışına göre hangi şehzadenin padişah olacağını tamamen Allah’ın takdirine ve 

şehzadelerin kaderine bağlı olduğuna inanıldığından tüm şehzadeler istikbâlin padişahları olarak 

yetiştirilir. Devrin en önemli âlimlerinden dersler almaları, bir sanat/zanaat öğrenmeleri 

sağlanmaktadır. Fatih Sultan Mehmed, hem şehzadeliği hem de padişahlığı dönemlerinde Osmanlı 

Devleti’nin klasik döneminin (1300-1600) en önemli şahıslardan birisidir. Fatih Sultan Mehmed’in 

iyi bir komutan, güçlü bir padişah ve bir Rönesans dönemi insanı olduğu hususunda tarihçilerin 

ittifak üzere oldukları bilinmektedir. Fatih Sultan Mehmed’in bir ömre bu kadar vasfı nasıl 

sığdırdığı sorusunun cevabı şehzadeliğinde aldığı eğitiminde ve şahsî özelliklerinde gizlidir. Bu 
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çalışmada bir padişahın nasıl yetiştirildiği Fatih Sultan Mehmed örneği üzerinden ortaya 

konulacaktır.   

Anahtar Sözcükler: Padişah, şehzade, Fatih Sultan Mehmed, eğitim, lala. 

 

Giriş  

İnsanoğlunun gelişiminde kalıtım vasıtasıyla edindiği özelliklerinin yanı sıra eğitimin de önemli 

bir rol oynadığı bilinmektedir. İnsanoğlunun gündelik hayatında sahip olduğu farklı statüleri ve 

bu statüleri çerçevesinde gelişen rolleri vardır. Bu anlamda her padişah, padişah olmanın dışında 

aynı zamanda bir evlat, bir kardeş, bir eş ya da bir babadır ve her padişah diğer insanlar gibi 

dünyaya gelmiş ve çocuk olmuştur. Çocukluğunda aldığı eğitimi de karakterinin şekillenmesinde 

etkili olmuştur. Bu anlamda şehzadeliğinde aldığı eğitimi de Fatih Sultan Mehmed’in 

karakterinin şekillenmesinde etkili olmuştur. Ancak Osmanlı tarih yazımında daha ziyade 

padişahların tahta geçtikleri dönem sonrasına dair bilgi verildiği, şehzadelik dönemlerine dair 

hemen hemen hiç değinilmediği görülür. Bu nedenle padişahların nasıl bir şehzadelik dönemi 

geçirdiklerini ve bu dönemde nasıl bir eğitim aldıklarını anlayabilmek adına eldeki verilerden 

biraz daha farklı bir şekilde istifade edilebilir. Padişahların tahta geçtikten sonraki bazı 

icraatlarının değerlendirilmesi şehzadelik dönemleri ve bu dönemde aldıkları eğitim hakkında 

bilgi sahibi olabilmemize imkân sağlar. Zira her sebebin bir sonuç doğurmayabileceği, ancak her 

sonucun mutlaka bir sebebinin olması gerektiği ilkesinden hareket edilecek olursa, Fatih Sultan 

Mehmed’in padişahlık dönemine dair bilgilerden yola çıkarak şehzadeliğinde aldığı eğitimin 

ayrıntılarına dair bir değerlendirme yapılabilir. Yine II. Mehmed’in yetişmesinde etkili olan 

şahısların biyografilerinde de II. Mehmed’in şehzadeliğinde aldığı eğitime dair bilgiler 

bulunmaktadır.  

 

Osmanlı Devletinde Şehzade Olmak 

Yukarıda da değinildiği üzere, Osmanlı tarihinde padişahların hayatlarının bir bölümünü teşkil 

eden şehzadelik dönemine ve şehzadelik kurumu ile ilgili az sayıda çalışma yapıldığı 

görülmektedir (Taş 2014; Kırpık 2016). Var olan çalışmaların da genelde şehzadeliğin Osmanlı 

siyasî sistemi içerisindeki yerine odaklandığı ve şehzade eğitimine çok az yer verdiği 

görülmektedir. (Eroğlu 2004: 81-85). Şehzadelik hakkında görece az çalışma yapılmasının ve 

yapılan çalışmaların da siyasî alana odaklanması temelde kaynak yetersizliğinden 

kaynaklanmaktadır.  

Bilgi yetersizliği de temelde modern dönem öncesindeki tarih yazım anlayışından 

kaynaklanmaktadır. Osmanlı tarih yazımında tarih yazımı ile iktidar arasında bir bağ olduğu göze 

çarpmaktadır (İnce 2018: 51-95). Bu anlayışın bir neticesi olarak şehzade dahi olmuş olsa bir 

insanın hayatının tarih anlatısında yer bulması, iktidara geçip geçememesine bağlıdır. Eğer 

şehzade talihi ise yani tahta geçebilirse, tarih yazımında kendisine dair ayrıntılı bilgi verildiği, 

talihli değil ise ya da tahta geçmeyi başaramazsa; tarih yazımında kendisine babasının hayat 

hikâyesi anlatılırken zikredilen bir isimden fazla yer verilmediği görülür. Bu anlamda modern 

öncesi dönemde tarih daha ziyade galiplerin ya da güç sahiplerinin hikâyesini yazma eğiliminde 

olmuştur. Nitekim şehzadelerin önemi temelde şahın/padişahın oğlu (şah-zâde/şahın oğlu) ya da 
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babasının oğlu olmalarından kaynaklanmaktadır. Başlı başına bu kavram dahi birçok gerçeği 

içinde barındırır niteliktedir. Tarihin (history) modern dönemler öncesinde erkek egemen (his-

story) bir bakış açısıyla yazıldığı düşüncesi yaygındır. Muhtemelen tarih yazımında erkeklerin 

özellikle tercihinden ziyade, gücün ve iktidarın daha ziyade erkeklerin elinde olması güç sahibi 

erkeklerin hikâyesinin tarih/tarihçiler tarafından anlatılmasında etkili olmuştur. 

Bir şehzade her ne kadar babasının oğlu olarak tanımlansa da her şehzadenin bir annesi vardır ve 

bir şehzadeye ilk eğitimi sarayda annesinin gözetiminde verilmektedir. (Peirce 2015: 21-34). 

Hatta her şehzadenin buluğ çağına kadar olan dönemde sarayda harem adlı bir yerde birçok kadın 

ile birlikte kaldığı görülür (Uluçay 2017). Saraydaki eğitim genellikle şehzadelerin eğitiminde 

teorik alanı oluşturmaktadır. Yine şehzadelere hoca olarak tayin edilen şahıslar, iki siyahî kadın 

refakatinde derslere devam etmişlerdir. Sarayda şehzadelere verilen eğitim 13/14 yaşına kadar 

devam etmektedir. Sarayda şehzadelere Türkçe, Arapça, Farsça öğrenirler, başta Kur’ân-ı 

Kerîm’i okumak olmak üzere, temel İslâmî ilimler alanında derslere devam ederlerdi. Askerlik ve 

komutanlık becerisini artırmaya yönelik eğimler alırlar, avcılık, binicilik, döğüş sanatları gibi 

hususlarda bilgi sahibi olurlardı. Musiki ve şiir alanlarında bilgi sahibi olmaları istenirdi. 

Şehzadelere fen, matematik, astronomi, tarih gibi alanlarda da eğitim verilmekteydi (Eroğlu 

2004: 81-83). Şehzadelerin eğitiminin uygulamalı kısmı sancağa çıkışlarında başlardı (Eroğlu 

2004: 81, 106-107). Bu anlamda taht yolunun yolcuları için tarih tarafından anılmak ancak tahtı 

elde etmekle mümkün olmaktaydı. Kardeşlerden ancak bahtı açık olan tahta geçeceğinden, 

ilerideki kaçınılmaz mücadele öncesinde deneyim kazanmaları için şehzadeler yaklaşık 13/14 

yaşında “bir ihtimal [bir gün padişah olarak] dönmek üzere” sancağa gönderilirlerdi. (Kunt 2012: 

79-90). Şehzadelerin sancağa gönderilmeleri Osmanlı Devleti öncesinde oluşan Türk-İslâm 

hâkimiyet anlayışının değişmesi anlamına gelmekteydi. Zira Osmanlılar, kendilerinden önceki 

Türk devletlerinin birçoğunun önce parçalanmasına, ardından da yıkılmasına neden olan ülüş 

geleneğini değiştirip dönüştürerek kullanmayı tercih etmişlerdi. Ülüş siteminde devlet 

topraklarının, padişahın oğulları arasında paylaşılması usulü Osmanlılarca terk edildi. Ardından 

da Ankara Savaşı (1402) sonrasında yaşanan şehzade kavgaları döneminden/Fetret Devri’nden 

edinilen tecrübe gereğince toprakların şehzadeler arasında paylaşılması yerine, tahta geçme 

zamanına kadar şehzadelerin bir sancağa idareci olarak tayin edilmeleri ve tahtı ele geçiren 

şehzadenin devletin bekası için erkek kardeşlerini/hanedanın erkek üyelerini katletmesi usulü 

getirildi (Emecen 2011: 61-63). Böylece devletin bekası için hâkimiyetin yalnızca padişaha ait 

hale geldi.  

İslâm öncesi Türk Devlet geleneğine göre yönetme yetkisi Tanrı tarafından verilmektedir. 

Dolayısıyla kut sahibi dışında başka bir kişinin iktidarın ortağı olması düşünülemez. Bu anlayış 

İslâmiyet’in kabulünden sonra da devam etmiştir ve Kur’ân-ı Kerîm’deki bazı ayetlerde bu 

düşüncenin devamında etkili olmuştur. Kur’ân-ı Kerîm’de “eğer yerde ve gökte Allah’tan başka 

tanrılar bulunsaydı, yer ve gök (bunların nizamı) kesinlikle bozulup gitmişti” (Kur’ân-ı Kerîm 

(Enbiya 22) 2015: 322) şeklindeki ayet hâkimiyetin yalnızca bir padişaha ait olabileceği 

düşüncesinin İslâmî kaynağını teşkil eder. Zira Osmanlılar tarafından Allah için Padişah-ı Âlem, 

Padişah-ı bî Zeval, Padişah-ı Kadim, Padişahlar Padişahı gibi isimler kullanıldığı bilinmektedir 
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(Yegen Mahmud 2018: 81, 85-87, 95,99, 102-104, 109, 110-111, 112-117, 193, 208, 236). 

İslâmiyet’e göre “… yeryüzü Allah’ındır. Kullarından dilediğini ona vâris kılar” (Kur’ân-ı Kerîm 

(A’râf 128) 2015: 164). Bu anlamda nasıl ki Allah tek ve bir ise onun varisinin de tek ve bir 

olması beklenir. “Bir künâmda [inde] iki şîr [aslan] olmaz… bir niyâmda [kında] iki şemşîr [kılıç] 

olmaz” (İbn Kemal, 1997: 16). İdris-i Bitlisî aynı hususta şu sözü sarf eder: “cihangirliğe ve 

şahlığa ortak olmak istemek yaratıcıya ortak olmaya benzer …[ve bu nedenle] melikler arasında 

akrabalık olmaz.” (İdris-i Bitlisî, 2014: 592). Behiştî Ahmed Çelebi, bu durumu  “hükümdarlar 

arasında akrabalık yoktur” şeklinde ifade eder (Behiştî Ahmed Çelebi, 2016: 335). Bu anlayışın 

en veciz ifadelerinden birisi de şüphesiz “ [y]üz derviş bir kilime sığar da iki hâkim bir iklime 

sığmaz” şeklindeki sözdür (İdris-i Bitlisî, 2016: 356). Şehzade Mehmed de tahttan çekilmesine 

neden olan Buçuktepe İsyanı sırasında yeniçerilerin, eğer istekleri yerine getirilmezse Bizans’a 

sığınmış Şehzade Orhan’ın yanına gidecekleri yönündeki tehdidiyle bu gerçeği çok iyi anlamıştı 

(Kemalpaşazâde ?: 2v, 17v-19r). Dolayısıyla Şehzade Mehmed de ileride tekrar tahta geçtiğinde 

düzenlediği kanunnamesinde iktidarda tek padişah olabileceğini şu şekilde ifade etmişti: “Bu 

kânûnnâme atam ve dedem kânunudur ve benim dahi kânunumdur. Evlâd-ı kiramım neslen ba’de 

neslin bununla âmil olalar… Ve her kimesneye evlâdumdan saltanat müyesser ola, karındaşların 

nizâmı âlem içün katl itmek münâsibdür. Ekser-î ulemâ dahi tecvîz itmişdür. Anunla âmil olalar” 

(Fatih Sultan Mehmed, 2007: 3, 18). Kanunnamede de belirtildiği üzere kardeş katli ya da 

hanedan üyelerinin öldürülmesi geleneğini Fatih Sultan Mehmed başlatmış değildi. Zira ilk kan, 

daha devlet kuruluş aşamasındayken dökülmüştü. Osman Bey bir hususta anlaşmazlığa düştüğü 

amcası Dündar Bey’i okla vurarak öldürmüştü (Mevlana Mehmed Neşrî 2008: 45). Dolayısıyla 

devletin kuruluşundan itibaren hanedan mensuplarından ikbal/iktidar yolunun yolcuları için; “ya 

idareye geçmek ya helâk olmak vardır/ya devlet başa ya kuzgun leşe” (Behiştî Ahmed Çelebi, 

2016: 335). Dolaysıyla bir padişahın birçok oğlu olabileceğinden her bir erkek kardeş diğeri için 

muhtemel rakip demekti. Bu erkek kardeşlerden yalnızca bir tanesi tahta geçebileceğinden 

diğerleri için ölüm kaçınılmaz bir son anlamına geliyordu. Sistem temelde/prensip olarak en iyi 

ve en güçlü şehzadenin tahta geçmesi üzerine kurulmuştu. Ulemanın, ümeranın ve reayanın 

desteğini arkasına alabilen ve kardeşlerinden önce tahta geçmeyi başarabilen şehzade kut almış 

olarak kabul edilirdi. Liyakat esaslı bu sistem yalnızca padişahın belirlenmesinde değil, devlet 

kademelerine gelecek tüm görevliler için de geçerliydi. Kanunî Sultan Süleyman zamanının bir 

müşahidi Oqie Ghiselin de Busbecq, bu sisteme dair gözlemlerini şu şekilde dile getirmiştir:  

“Bu koca mecliste hiçbir adam yoktur ki, haiz olduğu mevkii ve rütbeyi kendi şahsî liyakât ve cesaretine borçlu 

bulunmasın. Hiç kimse sırf filanın neslinden gelmiş olmak dolayısıyle diğerlerinden mümtaz bir mevkie çıkamaz. 

Her adama uhdesindeki vazife ve memuriyete göre hürmet edilir. Bundan dolayı, burada merasimde tefevvuk 

kavgası yoktur. Herkesin ifa ettiği vazifeye göre tayin edilmiş bir mevkii vardır. Herkese bizzat sultan vazife ve 

memuriyetlerini tevcih eder. Bunu yaparken ne zenginliğe ehemmiyet verir, ne boş rica ve davalara. Bir 

namzedin haiz olabileceği nüfuz ve şöhreti hiç düşünmez. Yalnız liyakate bakar, seciye arar, fıtrî kabiliyeti ve 

istidadı düşünür. İşte bu suretle her adam istihkakına göre mükâfat görüyor. Memuriyetlerin başında o vazifeleri 

görmeğe hâdim kimseler bulunuyor. Türkiye’de herkes kendi mevkii ve ikbalinin bânisidir. Sultanın hükmü 

altında en yüksek mevkilere çıkmış olanlar çok kere çobanlıktan yetişmişlerdir. Bunlar böyle küçük mevkiden 

doğmuş olmaktan utanmak şöyle dursun, bilâkis bunu iftihar neticesi telakki ederler. Ecdatlarına ne kadar az 

borçlu bulunurlarsa kendilerini müftehir olmakta o kadar haklı görürler. Türkler insanlarda meziyetin irs tariki 
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ile intikal ettiğine, bir miras gibi elde edildiğine inanmazlar. Bunu kısmen Allah’ın bir ihsanı, kısmen de 

çalışmanın, zahmetin ve gayretin mükafâtı diye telâkki ederler. Nasıl güzel sanatlara, musikiye yahut riyaziye 

veya hendeseye istidat ırsî bir şey değilse, bir oğul nasıl babasına benzemek lâzım gelmezse seciyenin de ırsî 

olmadığına, bir oğulun babaya benzemek lazım gelmediğine, meziyetleri kendisine Cenabıhak tarafından 

bahşedildiğine kanidirler. İşte bu suretle, Türklerde şeref ve makam, idari mevkiler liyakat ve maharetin 

mükafâtıdırlar. Namussuz, tembel ve atıl olanlar hiçbir zaman yükselemezler, ehemmiyetsiz ve hakir bir halde 

kalırlar. Türklerin neye teşebbüs ederlerse muvaffak olmalarının hâkim bir ırk hâline gelmelerinin ve her gün 

hükümetlerinin hudutlarını genişletmekteki hikmeti bundadır” (Busbecq 1939: 81-83).  

Busbecq, Osmanlı yönetim sistemini tarif ederken, bu sistemin XIX. yüzyılın sonlarına doğru 

meritokrasi (liyakat esaslı yönetim sistemi) olarak adlandırılacağını elbette ki bilemezdi. Osmanlı 

şehzadeleri de sarayda annelerinin refakatinde eğitim alırlardı. Burada şehzadelere verilen 

eğitimin Enderun’da verilen eğitime benzemesi muhtemeldir. Bu hususta yeterli kaynağa sahip 

olmamız daha net çıkarımlar yapmamıza engel olmaktadır. Enderun’un muhtelif milletten, 

dinden, sosyal tabakadan gelen gençlerin Osmanlı Devletinin ihtiyaç duyduğu devlet adamlarını 

yetiştirmek için kurulmuş bir eğitim kurumu olduğu ve burada yetiştirilen öğrencilerin seçiminde 

yalnızca zekâ, akıl, yetenek gibi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu (Ali Ufkî Bey/Albertus 

Boboivus 2013) hatırlanacak olursa şehzadelerin de meritokrasi sitemi benzeri bir sistem 

içerisinde yetiştirildiği sonucuna varılabilir.   

Liyakat sahibi olmanın ya da olamamanın tahta geçmek ya da geçememekten öte aynı zamanda 

yaşam ya da ölüm anlamına geldiği bir ortamda, her şehzadenin yanı başında bulunan maiyeti, 

kendi şehzadelerinin tahta geçebilmesi için çalışırlardı. Şüphesiz kendi şehzadelerinin bu 

mücadeleyi kazanması şehzadelerin maiyetindekiler için de ikbal yolunun açılması anlamına 

gelmekteydi. Dolayısıyla bu rekabet şehzadeler arasında olmaktan çıkıp onların maiyetlerini de 

kapsayacak şekilde genişlemekteydi. En iyi olanın kazanacağı bu mücadelenin kazananın 

tayininde şüphesiz eğitimin çok önemli bir payı bulunmaktaydı.  

 

Şehzade Mehmed’in Karakteri ve Şahsî Özellikleri 

Osmanlı padişahlarının şahsiyetlerine/karakterlerine dair elimizde yeterince bilgi 

bulunmamaktadır. Fatih Sultan Mehmed dönemini konu alan Tursun Bey ve Kritovulos gibi 

müverrihlerin eserlerinde dahi padişahın şehzadeliğine, karakterine/şahsiyetine değinilmediği 

görülür. Hatta vücut özellikleri üzerinden karakter tahlili yapma esasına dayalı olarak kaleme 

alınmış eserler olan ve kıyafetname olarak adlandırılan eserlerde dahi Fatih Sultan Mehmed’in 

karakteri/şahsiyeti hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Bu tarzda kaleme alınan eserlerin 

verilerinin günümüz bilim anlayışı içerisinde yeri yoktur. Zira insanların vücut özellikleri 

üzerinden karakter tahlilleri ya da şahsiyet analizleri yapılamaz. Ancak karakter tahlili ya da 

şahsiyet analizi yapma iddiasında olan ve Osmanlı padişahları üzerinde duran bir eserde dahi 

Fatih Sultan Mehmed’in karakterinden/şahsiyetinden ziyade icraatlarından bahsedilmesi; 

icraatlarının, başarılarının şahsiyetinin/karakterinin önüne geçtiğinin bir ifadesi gibidir. Bu türün 

en bilinen örneklerinden birinde, Fatih Sultan Mehmed’in uzun boylu olduğu, etine dolgun 

olduğuna, parlak bir çehresinin olduğuna, boynunun uzun, burnunun kıvrık olduğuna, siyah çatık 

kaşlara sahip olduğuna değinilmiştir (Seyyid Lokman Çelebi b. Hüseynî el Asurî el Urmevî 
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1998: 173-183). Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmed’in şahsiyeti/karakterini tespit etmek için bazı 

tarihi hadiseler/rivayetler üzerinden çıkarımlarda bulunmak gerekmektedir.  

Şehzade Mehmed, henüz bir çocuk iken ele avuca sığmaz ve çok itaatkâr olmayan bir karaktere 

sahip olduğu yönünde kaynaklarda bilgiler bulunmaktadır. (Mecdî 1989: 103-104). Bu 

bilgilerden Şehzade Mehmed’in dik başlı bir karaktere sahip olduğu anlaşılabilir ki hayatına 

sonraki dönemine dair aktarılan bazı bilgiler de bunu kanıtlar niteliktedir.  

Fatih Sultan Mehmed’in dik başlı bir karaktere sahip olduğunun bir kanıtı da babası kendisi 

lehine tahttan çekildikten sonra görülür. Henüz çocuk yaşta tahta geçmesini fırsat bilen Sırp ve 

Macar müttefik ordusunun Osmanlı toprakları yürümesi üzerine, Çandarlı Halil Paşa, II. Murad’ı 

ordunun başında sefere çıkmak için davet etmiştir. Genç padişaha ancak II. Murad Edirne’ye 

geldikten sonra bilgi verilir. Çandarlı Halil Paşa, II. Mehmed’i bilgilendirdiğinde genç padişah 

idareyi teslim etmeye yanaşmaz ve şu şekilde bir cevap verir: “babamdan rica edesin kim, babam 

oturub Edrene’yi İstanbul keferesinden hıfz edüb ve ben Ungurus keferesi üzerine varub gazâ 

edem” (Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân, İzladi ve Varna Savaşları (1443-1444) 

Üzerine Anonim Gazavâtname 1989: 48-49). II. Mehmed,  bu savaştan sonra Buçuktepe adlı bir 

mahalde çıkan isyan neticesinde tahttan inmek ve yerini babasına bırakmak mecburiyetinde 

kalarak Manisa’ya gönderilmiştir. Ancak Şehzade Mehmed bu durumu kabullenememiş ve bu 

durumu bir darbe olarak kabul ettiğinden Ayasluğ (Selçuk’da) kendi adına bakır para bastırarak 

tepkisini göstermiştir. Yine Şehzade Mehmed, Manisa’ya ulaştıktan sonra, 1446 yılında Venedik 

ile imzalanan barış antlaşmasını hiçe sayarak Venedik’e ait bazı topraklara üç sene boyunca 

akınlar düzenletmiştir. Oğlu Mehmed’in bu hareketi II. Murad’ı oldukça öfkelendirmiş ve Yusuf 

adlı bir adamıyla tekdir dolu bir hüküm göndererek oğlunun geri adım atması istemiş ve ele 

geçirilen esirler-mallar iade edilmiştir. (İnalcık 1954: 104-105). II. Mehmed devrini yazan 

Tursun Bey, II. Mehmed’in tahttan indirilip Manisa’ya gönderilmesine dair sarf ettiği sözler, II. 

Mehmed’in tahttan indirildikten sonra dahi kendisini padişah olarak gördüğünü ifade etmektedir: 

“hüsn-i rızâ ile atasın getürdi, saltanatın teslîm itti. Ve kendüye Zağanoz Pâşâyı atabeg koştular. 

Envâ‘-ı avâtıf-ı ve hüsn-i rızâ-yı vâlid ile ile Mağnisa’ya varub atası yerine oturdı, ma‘nîde 

atasın kâyim-makâm  idindi.” (Tursun Bey 1977: 36). Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere; 

Şehzade Mehmed kendisini sancağa gönderilmiş bir şehzade değil, hakkı elinden alınmış devrik 

bir padişah olarak görmektedir. Dolayısıyla kendisini babasının vekili olarak değil, babasını 

kendi vekili konumunda görmektedir. II. Murad da oğlunun bahsi geçen faaliyetlerinden rahatsız 

olmuş olmalı ki vasiyetnamesinde, öldükten sonra naaşının Bursa’da çok sevdiği oğlu Alaaddin 

Ali’nin yanına gömülmesini ancak neslinden hiç kimsenin yanına gömülmemesini vasiyet 

etmiştir (İnalcık 1954: 102-106). Tüm bu hadiseler Mehmed’in dik başlı bir karaktere sahip 

olduğunun bir kanıtıdır. Manisa’da kaldığı döneme ait olduğu düşünülen defterindeki tuğra 

çizimleri de Mehmed’in tahtın kendi hakkı olduğunu düşündüğü ya da bir gün tekrar tahtı elde 

edeceğine inancının ifadesi olarak okunabilir (Fatih Sultan Mehmed 1961: 12-12, 15).  

Şehzade Mehmed hakkındaki bu bilgiler her ne kadar onun asi tabiatlı ya da dik başlı bir 

karaktere sahip olduğu gösterse de, bu özelliklerin birçok liderin ortak özelliği olduğu 

unutulmamalıdır. Zira tarihin isimlerini sıklıkla andığı birçok kral, hükümdar, padişah gibi 
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Şehzade Mehmed de kendi kararlarını veren/kendi yolunu kendisi tayin eden, sorgulayan, 

düşünen ve yönetilmekten ziyade yönetme isteğinde olan bir kişidir.  

Şehzade Mehmed’in Manisa’da ikamet ettiği dönem zarfında mümkün mertebe okumaya gayret 

ettiği görülmektedir. Manisa’da temin ettiği kitapları İstanbul’un fethinden sonra önce eski 

saraya ardından da Topkapı Sarayına taşınmıştır. Böylece bu kitaplar sarayda kurulacak 

kütüphanenin nüvesini teşkil etmiştir (Baykal 1957: 77). Felsefeden, teolojiye, tarihten şiire 

kadar geniş bir yelpazede okumayı sevdiği anlaşılmaktadır. Onun hakkında farklı şahıslar 

tarafından aktarılan bilgilerin birçok noktada örtüştüğü görülür. Fatih Sultan Mehmed’in 

kendisinden önceki büyük “fatihleri/muzaffer komutanları” örnek aldığı bilinmektedir. Georgios 

Phrantzes onun hakkında şu tespitte bulunur: “Mehmed çok azimli bir gençtir. Askerî ve sivil 

meselelerde hiç yabancılık çekmez. Astronomiyi oldukça iyi bilir ve bizzat uğraşır. Büyük 

İskender, İmparator Augustos, Büyük Konstantin ve Büyük Teodisius, hakkındaki eserleri, onları 

birden geçmek ve devlet-i Aliyye’nin hudutlarını varılabilecek en son noktaya kadar genişletmek 

emeliyle okur. Aslında bu isteğinde muvaffak da olmuştur.” Niccolo Sagundino da benzer ifadeler 

kullanmayı tercih eder: “Padişah bütün bu bitmez tükenmez, çok yönlü ve aralıksız sürüp giden 

devlet idâreciliğinin yanında, ilim ve felsefeyle de uğraşmaya vakit bulmaktadır. Çok geniş bir 

bilgiye sahip bir Arap filozofu her gün muayyen bir saatte gelerek Fâtih’e yararlı bazı şeyler 

okumaktadır. Ayrıca onun en yakın çevresinde biri Latin, diğeri Yunan asıllı iki hekim vardır. 

Bunların yardımıyla pâdişâh eski Isparta, Atina, Kartaca, …vs târihlerini tekîk etmektedir. 

Ancak bunlar onu pek tatmin etmemiştir. Fâtih’in örnek aldığı kimseler Büyük İskender ve Julius 

Caeser’dır. Bu iki imparator’un tarihini Türkçe’ye tercüme ettirmiştir. Bâzan kendi okur bâzan 

da okutur. Bu sırada sanki kendinden geçer. Müthiş bir şöhret hırsı ve ihtirasla onlar gibi olmayı 

ister” (Jacops 1982: 44-45).  

Georgios Phrantzes ve Niccolo Sagundino gibi Kritovulos da Fatih Sultan Mehmed’in geçmişin 

büyük fatihlerinin hayatlarını okumaktan keyif aldığını ve felsefeye ilgi duyduğunu ifade eder: 

“Büyük bir ülkenin hükümdarı olmasına, büyük miktarda para, silah ve çok sayıda asker, ordu 

birliklerine sahip olmasına, Asya ile Avrupa’nın en geniş ve güzel bölümüne hükmetmesine 

rağmen elindekilerle yetinmiyor, mutlu olamıyordu. Hayalinde bütün dünyayı dolaşıyor, 

egemenliği altına almak istiyordu. Düşüncelerinde hep Aleksandros [Büyük İskender], Pompeius, 

Sezar ve onların itibarına eşit hükümdarlarla komutanlar vardı. Kişiligi, her alanda harekete 

susamış ateşli yapısı ve sultanlara özgü asil ruhu bu konularda ona çok yardımcı oluyordu. 

Ancak özellikle yararlandığı özellikleri; bilgeliği ve eski çağların düşünürlerinin bilgilerine denk 

gelen engin bilgisiydi. En yetkin Arap ve Fars öğretmenlerin gözetiminde Arap ve Fars bilimine 

dair eserlerle birlikte, Hellence eserlerin Arapça ve Farsçaya çevrilmiş olanlarını, yani 

Peripatetik ekolle Stoacıarın öğretilerini derinlemesine incelemişti” (Kritovulos 2013: 51-53). 

Onun okuma tutkusu zamanının şahitlerinin şehadeti dışında saray kütüphanesindeki kitaplar 

tarafından da belgelenmektedir. Nitekim 1502 yılında hazırlanmış olan bir kütüphane 

kataloğunda İskerder’in hayat hikâyesini anlatan kitaplar ve Şahname’nin tercümesi vardır 

(Catalogue of the library of Sultan Bayezid II ?: 182, 187). Doğunun ve Batının büyük 

kahramanlarının hayat hikâyelerinin aynı kütüphanede olması muhtemelen bu şahısların rol 



318 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

model olarak kabul edilmeleri nedeniyledir. Zira gerek doğudan gerekse batıdan bazı düşünürler 

devrin hükümdarlarının kendilerinden önceki muzaffer ve büyük şahsiyetleri okumaları ve örnek 

almaları gerektiği ifade etmişlerdir (Niccolò di Bernado dei Machiavelli 1998: 175-176; 

Kınalızâde Ali Çelebi 2007: 468). Nitekim Şehzade Mehmed’in rol model olarak kabul ettiği 

Büyük İskender de kendisinden önceki önemli fâtihlerin hayat hikâyelerini her daim okuma 

arzusunda olmuş, böylesi fatihlerden birinin hayat hikâyesini anlatan bir kitabı başucu kitabı 

olarak görmüştür. Bu nedenle hayatı boyunca yastığının altında iki şey bulundurmuştu: bir 

hançer ve hocası Aristotales tarafından kendisine hediye edilen İlyada nüshası (Plutharkos 2017: 

9). Şehzade Mehmed, kendilerine hayran olduğu eski çağ kahramanlarının hayat hikâyelerini 

İtalyan hocaları vasıtasıyla öğrenmekteydi. Büyük İskender’in hayatını ise muhtemelen 

Ahmedî’nin İskendernâmesinden öğrenmişti. Ancak büyük ihtimalle Flavius Arianus’un 

İskender’in hayat hikâyesini anlatan bir kitabından da istifade etmişti. Bu kitapların 

incelenmesinde Grekçe ve İtalyanca hocalarından istifade ederdi (Babinger 1953: 54-56). Rol 

model aldığı imparatorların, sezarların, hükümdarların hayat hikâyelerini okuyarak 

gerçekleştirdiği işler onun hayat hikâyesini yazan Halil İnalcık tarafından şu şekilde özetlenir: 

“Denilebilir ki Fatih’in şahsında Türk, İran, İslâm ve Roma hükümdarlık geleneklerini 

birleştiren Osmanlı padişahı doğmuştur” (İnalcık 2003: 406). 

Fatih Sultan Mehmed’in tarih dışında teolojik konulara da oldukça meraklıydı. Hatta farklı 

dinlere dair ilgisi bazen yanlış anlaşılmalara dahi neden olmuştur. İstanbul’un fethinden sonra 

Patrik II. Gennadius’dan Hristiyan itikadını anlatan bir itikadname yazmasını istemesi (Papadakis 

1972: 88-106), papaya mektup yazması ve Papa II. Pius tarafından kendisine yazılan fakat 

gönderilmeyen mektup (Yıldız 2018) ile Fatih Sultan Mehmed devrinin bir müşahidinin II. 

Bayezid’in ağzından nakledilen ifadeler, II. Mehmed’in dinsizliğinin ispatı için kullanılmıştır: 

“Bâyezid babasının Muhammed’e inanmadığını da söylüyordu. Birçok kişi de Sultan Mehmed’in 

hiçbir inancının olmadığını anlatıyordu” (Angielo 2011: 124-126). Esasen bir Sırp prensesi olan 

ve Hristiyan olan üvey annesi Mara’ya bir anne gözüyle bakıp, 1459 yılında Makedonya’nın 

Serez kentinde bulunan Ježevo’da bir malikâneye yerleştirip koruması da (Spandunis 2015: 9-10; 

Kostantinovic 2003: 54) Fatih Sultan Mehmed’in Hristiyanları ve Hristiyanlığı himayesi olarak 

kabul edilmiştir.  Yine Fatih Sultan Mehmed’in tasavvufî mazmunlar içeren bir şiiri de Fatih 

Sultan Mehmed’in Hristiyanlığa meylettiği şeklinde yanlış bir kanaatin doğmasına neden 

olmuştur:  

“Bağlamaz firdevse gönlini Kalâtâyı gören 

Servi anmaz anda ol servi-i dil-ârâyı gören  

Bir Firengî şivelü ‘Îsâyî gördüm anda kim  

Lebleri dirisidür dir idi ‘Îsâyı gören 

‘Akl ü fehmin dîn ü îmânın nice zabt eylesün  

Kâfir olur hey müselmanlar o tersâyı gören 

Kevseri anmaz ol içdüğü mey-i nâbı içen  

Mescide varmaz o vardığu kilîsâyı gören 

Bir Firengî kâfir olduğun bilürdi ‘Avniyâ 
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Belün ü boynunda zünnâr ü çelîpâyı gören”.  

Ancak Hıristiyanların dini bir simge olarak bellerine taktıkları “zünnar” dîvân şiirinde/tasavvufta 

1-sevgiliye (Tanrıya ya da şeyhe)  itaat etmek, 2- dünyaya gönül vermek, 3-benlik bencillik, 

anlamlarına gelir. Ayrıca “çelîpâ” (put) ise 1- nefs ve nefs-i emmare, 2- vahdet, 3- sevgili/yar 

anlamlarına gelir. “Kâfir” kelimesi tefrika (ayrılma ve bozuşma hâli) anlamına gelmektedir. Bu 

anlamda burada semboller ve mazmunlar üzerinden ifade edilen derin bir anlam bulunmaktadır. 

(Fatih Sultan Mehmed (Avnî) 2016: 446-448). Görüleceği üzere; o, kendisinden sonra gelen bazı 

araştırmacıların dahi anlamakta aciz kalacağı kadar geniş bir ufka sahiptir.  

Kaynaklarda ayrıca Hıristiyanlığa ait bazı nesnelere büyük değer verdiğine dair bilgiler 

bulunmaktadır. Bu bilgilere göre; Fatih Sultan Mehmed İstanbul’un fethinden sonra saray 

kütüphanesinde Hristiyanlık için kutsal olan bazı nesnelerin muhafaza edilmesini sağlamıştır 

(Sehî Beg 2017: 55).  

II. Bayezid devrine ait saray kütüphanesi kataloğunda Tevrat, Zebur ve İncil tercümeleri 

bulunmaktadır (Catalogue of the library of Sultan Bayezid II ?: 5-9). Fatih Sultan Mehmed 

hakkında bilgi veren İbranice bir kaynağa göre; sağlığında İbranice öğrenmiş, Tanah’ı 

orjinalinden okumaya çalışmış, Yahudilik hakkında bilgi almış ve Daniel bölümünde bulunan 

Mısır’ın kuzeyin kralı tarafından fethedileceği kehanetinden etkilenmiştir: “Ve sonun vaktinde 

cenûb kıralı, onunla çarpışacak ve ona karşı şimal kıralı cenk arabaları ile ve atlılarl, ve çok 

gemilerle kasırga gibi gelecek;ve memleketlere girecek ve basıp geçecek. Güzel diyara da 

girecek ve çok memleketler düşecek fakat şunlar, Edom ve Moab ve Ammon oğullarının ileri 

gelenleri, onun elinden kurtulacaklar. Elini de memleketler üzerine uzatacak ve Mısır diyarı 

kurtulmıyacak.” (Eski Ahit/Daniel XI. Bâb (40-42): 847- 848). Bu İbranice kaynağa göre Fatih 

Sultan Mehmed, son seferini Mısır üzerine yapmaya karar vermiştir. Fatih Sultan Mehmed’e 

İbranice öğreten Yahudi Âlim Yeşe’yahu Mesene, metindeki Mısır’ın “Kuzey Kralı” tarafından 

fethedileceği ibaresini, İstanbul’un Mısır’ın kuzeyinde olmasından hareketle, Mısır fethinin 

Fatih’e müyesser olacağı şeklinde yorumlamış ve Fatih’e zaferi müjdelemiştir (Arslantaş 2013: 

119-120, 171-172, 268-269, 291, 332). 

Fatih Sultan Mehmed’in daha şehzadeliğinde resme meraklı olduğu bilinmektedir. Nitekim 

Fatihin şehzadeliği zamanına ait olması muhtemel olan defterde muhtelif hayvan resimleri, insan 

portreleri ve süslemeler bulunmaktadır (Fatih Sultan Mehmed 1961: 11-15). Şehzadeliğinde 

başlayan resim tutkusunun hayatının sonraki aşamasında da devam ettiği görülmektedir. Nitekim 

devrinin bir şahidi onun resme olan tutkusunu şu şekilde aktarır:“ [Fatih Sultan 

Mehmed]…bahçeleri ve resimleri çok severdi. Bu yüzden yüce Venedik Beyliği’ne kendisine bir 

ressam göndermesi için mektup yazmıştı. Venedik Beyliği tarafından, sanatta büyük bir uzman 

olan Domino Gentile Bellini gönderildi. Sultan kendisinden Venedik’in ve sevdiği birçok kişinin 

resmini yapmasını istedi. Yakışıklılığı ile ün salmış birini görmek istediğinde Gentile Bellini’den 

hemen onun resmini yapmasını isterdi” (Angiolello 2011: 124-126).  

Fatih Sultan Mehmed, silah teknolojisine meraklıdır ve bu konuda bilgi edinmeye gayret etmiştir. 

“Sultan Mehmed birçok iş öğrenmişti ve zamanını böyle geçiriyordu. Yaylar, kemer kordonları, 

kılıç kılıfları, küçük yelkenli gemiler yapıyor ve oyalanıyordu”  (Angiolello 2011: 126). 
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İstanbul’un fetih hazırlıkları devam ederken Macar Urban’ın atış talimlerinin en yakın takipçisi 

Fatih Sultan Mehmed olmuştur. Urban bir atış denemesinde “…duvara vurup onu sarsınca, [topu 

kullanan Urban] başka bir taşla aynı noktayı vurmak istedi. O sırada, rastlantı sonucunda, 

Yanko’nun [Hunyani Yanoş’un] elçisi orada [Sultanla konuşmak için] bulunuyordu; atışı 

gözlemleyip şöyle dedi: “Eğer vuruşların duvarı kolayca yıksın istiyorsan, gereci surların başka 

yönüne yönelt; bu yer ilk atış atışın yapıldığı yerden 5 ya da 6 kulaç uzakta olmalı ve ancak o 

zaman aynı yükseklikten diğer atışı yap. İki yanda [aynı yüksekliğe] başarı ile vurduktan sonra 

öylesine bir üçüncü atış yap ki üç atışla bir üçgen çizilmiş olsun; ve o zaman göreceksin ki o sur 

yere yıkılacak. Bu öğüt ustanın hoşuna gitti ve söylendiği gibi yaptı, sonuçta da söylenen 

gerçekleşti” (Doukas 2008: 242-243). 

Fatih Sultan Mehmed, felsefeye büyük bir ilgi duyardı ve bu nedenle devrinde Nasıreddin 

Tusî’ye hem de Hocazâde’ye (Mustafa Muslihiddin b. Yusuf) İmam Gazalî ile hükema 

arasındaki fikri tartışma hususunda bilgi edinmek için birer eser yazmalarını emretmiştir Böylece 

Hocazade dört ayda, Nasıreddin Tusî ise altı ayda bir eser yazmıştır. Fatih, hem Hocazade’ye 

hem de Nasıreddin Tusî’ye on bin dirhem ödül vermekle birlikte; Hocazade’nin eserini daha 

fazla beğendiğinden Hocazade’ye ayrıca bir kaftan hediye etmiştir. Bu olay Nasıreddin Tusî’nin 

Anadolu’yu terk etmesine neden olmuştur. Hocazade tarafından yazılan Tehâfüt sonradan İslâm 

dünyasında en önemli üç tehâfütten birisi olarak kabul edilmiştir. (Türker 1956: 53-54) 

İstanbul’un fethinden sonra şehre girişinde okuduğu beyit, kendisinin şiir ve Farsça alanındaki 

bilgisinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir:  

“Perde-dârî mî-küned der tâk-ı kisrâ ankebûd 

Bûm nevbet mî-zened der kal‘a-i Efrâsiyâb” (Örümcek Kisra’nın penceresinde perdedarlık 

yapıyor. Baykuş Efrâsiyâb’in kalesinde nevbet vuruyor.) (Tursun Bey 1977: 64). Bu anlamda 

Fars kültürüne ve şiirine oldukça aşinadır ve muhtemelen iyi derecede Farsça bilmektedir. Bu 

anlamda Fatih Sultan Mehmed’in hangi dilleri bildiği tam olarak bilinmemekle birlikte Arapça ve 

Farsça bildiği kesin gibidir. Bunun dışında bazı kaynaklar Grekçe, İtalyanca ve İbranice de 

bildiği iddiasındadırlar (Babinger 1953: 56-57) 

Teolojiden, silah yapımına felsefeden şiire kadar geniş bir ilgi alanı olan Fatih Sultan Mehmed’in 

bu alanlara dair ilgisinin ve dahi bilgisinin oluşmasında şehzadeliğinde aldığı eğitimin ve 

okuduğu kitapların etkili olması kuvvetle muhtemeldir.  

 

Bir Şehzadenin/Geleceğin Padişahının Yetiştiği Ortam 

Fatih Sultan Mehmed gibi bir cihan padişahı da bu durumun bir istisnası değildir. Onun ilme 

düşkünlüğünü ve kitap tutkusunu ele alan çalışmasında Emile Jacops bu hususta şu tespitte 

bulunur: “Fâtih’in üstün zekâsı, çelik gibi irâdesi ve azmi ile gösterdiği deha kimsenin münâkaşa 

edemeyeceği bir gerçektir. Onun dünyayı değiştiren kahramanca icrâatı, harpleri ve Devlet-i 

Aliyye’nin büyümesi yeteri kadar incelenmiştir. Ayrıca devlet idâresinin kuruluşu, yapısı ve 

aldığı tedbirler kâfi derecede tedkîk edilmiştir. Ancak şahsiyeti, tâbiatı, karakteri, gördüğü 

eğitim, dış görünüşü ve davranışları hakkında pek fazla bir bilgimiz yoktur. Bu henüz ele 

alınmamış bir meseledir. (Bu hususta o devrin Osmanlı kaynakları da yeterli olmadığından 
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vereceğimiz bilgi tam tamîn edici olmayacaktır” (Jacops 1982: 42). Jacops bu tespiti 1949 yılında 

yapmıştır. Aradan geçen yıllara rağmen II. Mehmed’in şehzadelik dönemine dair yapılmış 

çalışmaların hala yeterli olmadığı görülmektedir.  

Şehzade Mehmed 30 Mart 1432 tarihinde Edirne’de dünyaya gelmiştir (İnalcık 2003: 395). Her 

çocuk gibi şehzadeler de ilk eğitimlerini anne babalarından alırlardı ya da anne babaları 

eğitimlerinde ve kişiliklerinin gelişmesinde etkili olurdu. II. Murad hakkında aktarılan bilgiler 

incelendiğinde kitap okumaya düşkün/meraklı bir şahıs olduğunu düşünmemizi sağlayacak bazı 

bilgiler verilmektedir. Zira zamanında birçok kitabın çevrildiği ve II. Murad’a sunulduğu 

görülmektedir. Bir nasihatname-siyasetname klasiği olan Kabusname’nin II. Murad zamanında 

iki çevirisi yapılmıştır. Birisi Mercimek Ahmed diğeri de Bedr-i Dilşâd tarafından yapılan bu 

çevirilerde bir padişahın ağzından şehzadesine verilen öğütler aktarılmaktadır (Keykâvus 2006: 

19; Bedr-i Dilşâd I, 1997: 14, 43-50). Gazali’nin bir İslâm devlet felsefesi klasiği olan 

Nasayihü’l-Mülük adlı eseri bu dönemde çevrilmiştir (Muhammed b. Muhammed el- Gazali 

2009: 158). Yine Osmanlı sultanlarına tecrübe edinmeleri için okumaları tavsiye edilen 

Şahname’nin (Kınalızâde Ali Çelebi 2007: 468). Osmanlılardaki ilk çevirisi II. Murad zamanında 

yapılmıştır (Tercüme-i Şehname TSMK H. 1518). Şüphesiz bu siyasetname ve nasihatname 

literatürünün önemli muhataplarının başında şehzadeler geldiğinden, Şehzade Mehmed’in de de 

bu kitaplardan istifade ettiği düşülebilir. II. Murad, tıp, tarih, değerli taşlar, musiki, siyaset, 

tasavvufa gibi pek çok alanda çevirttiği kitaplara bakılarak bir kitap kurdu/tutkunu olarak kabul 

edilebilir. (Çetin 2014: 95-124; İbn-i Şerif 2003; Ahmed Oğlu Şükrullah 2012; Kâsım b. 

Mahmûd Karahisârî 2010; Muhammed Şîrvânî 2012; Meragi 2015). Bu anlamda Şehzade 

Mehmed’in kitap tutkusunun şekillenmesinde babasının etkili olması muhtemeldir. Ancak bu 

etkinin derecesini tespit edebilecek durumda değiliz. Yine II. Murad’ın Şehzade Mehmed’in 

eğitiminin geri kalan kısmında ne kadar etkili olduğunu bilemiyoruz. Şüphesiz ki Şehzade 

Mehmed’in annesi sarayda kaldığı yıllarda ilk eğitiminin verilmesinde etkili olmuştur. Ancak 

Şehzade Mehmed’in annesinin adı dahi tartışmalıdır. Osmanlı kaynaklarında verilen bilgiler 

incelendiğinde bu hususta bir netlik yoktur. Bu hususa dair yazan Osmanlı tarihçileri de ya bu 

tartışmalı durumu dile getirirler (Uluçay 2012: 32-36) ya da bu mevzuya değinmeksizin II. 

Murad’ın oğlu olarak 1432 yılında dünyaya geldiğine değinmekle yetinirler (İnalcık 2003: 395). 

Bu anlamda Şehzade Mehmed’in sancağa çıkıncaya kadarki eğitimine dair bildiklerimiz oldukça 

kısıtlıdır.  

Şehzadeler sancağa çıkarlarken yanlarında merkez idaresinde padişahın yanında bulunan saray 

görevlilerine benzer bir maiyet eşlik ederdi. Bu anlamda nasıl ki şehzadenin yöneteceği sancak 

ileride yönetmeye aday olduğu tüm Osmanlı memleketlerinin minyatürü ise, bu minyatür alanı 

yönetmesinde şehzadeye yardımcı olacak maiyeti de merkezde padişahın maiyetinin minyatürü 

gibidir (Emecen 2011: 67-69). Sancağa çıkan şehzadeler için “Çelebi Sultan” unvanı kullanılırdı 

ve her Çelebi Sultanın maiyeti lala, nişancı, defterdar, reisülküttab, çavuşbaşı, kapucular 

kethüdası, divan kâtibi merkez bürokrasisindeki görevliler ile şehzade hocası, tabib, cerrah, göz 

hekimi, kapucubaşı, emîri alem, mîr-i ahur gibi hizmetkarlardan oluşurdu (Uzunçarşılı 1975: 

667-668). Görüleceği üzere maiyetindeki görevlilerin seçiminden, kendilerine verilen unvanlara 
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kadar şehzadelerin sancağa çıkarılmalarındaki her hususta şehzadelerin istikbaldeki muhtemel 

büyük görevleri için hazırlandıkları görülmektedir.  

Şehzade Mehmed de böylesi bir kapı halkı ile birlikte Manisa’ya intikal etmiş olmalıdır. Ancak 

musahibi Molla Aşkî’nin ifadesine göre Edirne’den ayrılması Edirne ahalisi için oldukça zor 

olmuştur:  

“Şehriyâr-ı nev-cüvân üstünde mesken dutdugı 

Derdi-durur kim komışdur Edirne içinde tag 

Pâdişâh-ı heft-kişver Han Muhammed kim felek 

Hizmeti-y-çün kehkeşândan baglanub-durur kusag” (Genç padişahın senin [Manisa’nın] 

üzerinde mesken tutmasının derdi, Edirne şehri içinde yara olmuştur…Felek yedi iklimin 

padişahı Mehmed Han’ın hizmeti için samanyolundan kuşak bağlanmaktadır) (Molla Aşkî 2012: 

140-141). Molla Aşkî, her ne kadar Edirne ahalisinin bu ayrılıktan dolayı gönüllerinin yaralı 

olduğun ifade etse de esasen gönlü yaralı olan kişi Şehzade Mehmed olmalıdır. Zira o tahtı 

elinden alınmış bir padişah olarak Edirne’den ayrılmak mecburiyetinde kalmıştır. Dolayısıyla o, 

Manisa’ya diğer şehzadelerinin sancağa çıktığı yaşlarda tahta çıkmış bir hanedan üyesi olarak ya 

da kısa da olsa padişahlık yapmış olarak gelir. Ancak Manisa’daki günleri onun için ileride tekrar 

elde edeceği taht için bir hazırlık dönemi olacaktır. Babasının 1444 yılında kendisi lehine tahttan 

feragat ettikten sonra Manisa’da yaptırdığı ve saray kendisinin ikinci şehzadelik dönemini 

geçirdiği yer olur (Uluçay 1941: 5-6, 9-11). Manisa dönemi Şehzade Mehmed’in gelişiminde 

oldukça etkili olmuşa benzemektedir. Zağanos ve Şehabeddin Paşalar şehzadeye lala tayin 

edilmiştir (İnalcık 2003: 395-396). Ayrıca Hocazade Muslihiddin, Molla Güranî, Molla İlyas, 

Siraceddin Halebî, Molla Abdülkadir, Hasan Samsunî, Molla Hayreddin ve Akşemseddin gibi 

hocaları da onun yetişmesinde etkili olmuşlardır (İnalcık 2003: 406). Şehzade Mehmed’in 

hocaları hakkında ulema biyografilerinde aktarılan bilgiler, Molla Hüsrev, Molla Güranî ve 

Akşemseddin gibi hocalarının Şehzade Mehmed üzerinde çok etkisi olduğunu göstermektedir.  

Şehzade Mehmed’in hocalarından Molla Hüsrev, II Murad zamanında kazaskerliğe tayin 

edilmiştir. II. Murad tekrar tahta çıktığında, Şehzade Mehmed Manisa’ya dönerken, Molla 

Hüsrev’de görevini bırakarak onunla birlikte Manisa’ya gitmek istediğini bildirir Şehzade 

Mehmed, Molla Hüsrev’e görevinde kalmasını telkin etse de şehzadeyi yalnız bırakmak 

istemeyen Molla Hüsrev, kazaskerliği bırakarak Manisa’ya gitmeyi ve şehzadenin eğitimi ile 

meşgul olmayı tercih eder. Şehzade Mehmed, ikinci şehzadelik döneminde ve ikinci kez tahta 

çıktığında Molla Hüsrev’e daima hürmetle davranmıştır (Mecdî Mehmed Efendi 1989: 136-137).  

Şehzade Mehmed üzerinde etkisinin büyük olduğunu bildiğimiz bir diğer hocası Molla 

Güranî’dir. II. Murad, Şehzade Mehmed, Manisa’da iken Şehzade Mehmed’e Kur’ân-ı Kerîm 

öğretmeleri için kendisine birçok hoca tayin eder. Ancak Şehzade Mehmed ele avuca sığmaz bir 

çocuktur. Şehzade Mehmed, hiçbir hocasına baş eğmez, derslere devam etmez ve kısa süre 

içerisinde hocalarını bezdirir. II. Murad, Molla Güranî’yi Şehzade Mehmed’e hoca tayin eder ve 

eğer şehzade derslerini dinlemez ve itaatsizlikte bulunursa usulünce onu dövebileceğini söyler. 

Şehzade Mehmed, derste hocası Molla Güranî’nin elinde sopayı görünce bunun ne olduğunu 

sorar. Molla Güranî de sopanın hikmetini şehzadeye anlatır. Şehzade Mehmed’in derslere karşı 
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lakayt tavrı devam edince de şehzade dahi olmuş olsa eğer sorumluluklarını yerine getirmez ise 

onu döverek cezalandıracağını ifade eder. Böylece Şehzade Mehmed gerekli dersi alır ve Kur’ân-

ı Kerîm’i öğrenir (Mecdî 1989: 103-104). Burada aktarılan hikâyeye ihtiyatla yaklaşmak 

gerekmekle birlikte, hikâyenin içerisinde bazı gerçekleri barındırdığı da anlaşılmaktadır. Bu 

anlamda Molla Güranî’nin Şehzade Mehmed’i gerçekten dövüp dövmediği meselesi bir kenara 

bırakılacak olursa, bu hikâyeden şehzadenin hocasının, öğrencinin kim olduğuna bakmaksızın 

işini yaptığı ve disiplinden taviz vermediği anlaşılabilir. 

Şehzade Mehmed, ikinci kez tahta geçtikten sonra Molla Güranî’ye kazaskerlik görevine 

getirmiştir. Ancak kısa süre içerisinde padişah ile Molla Güranî arasında anlaşmazlık çıkmıştır. 

Devrin ileri gelen devlet adamları da Molla Güranî’nin görevinden azledilmesi gerektiği 

kanaatindedir ve padişaha da bu yönde telkinde bulunmaktadırlar. Fatih Sultan Mehmed, 

Bursa’daki hanedana ait vakıfların harap olduğunu ve bu ecdat yadigârı vakıfların sorunlarının 

ancak Molla Güranî tarafından çözülebileceğini ifade ederek, Bursa’daki hanedana ait vakıfların 

yönetiminin yanı sıra Bursa kadılığını da Molla Güranî’ye verir. Molla Güranî, bu vazifeyi kabul 

eder. Ancak padişahın bir fermanını şeriata aykırı bularak gereğini yerine getirmeyi reddeder ve 

fermanı yırtar. Bu durum Fatih Sultan Mehmed’i çok öfkelendirir ve Molla Güranî’yi görevinden 

azleder. Molla Güranî bu gelişme üzerine Mısır’a gider. Molla Güranî Memlük Sultanı 

Kayıtbay’ın sarayında oldukça büyük iltifatlara nail olduğu bir sırada Fatih Sultan Mehmed, 

Memlük Sultanına gönderdiği bir mektupla Molla Güranî’nin geri gönderilmesini ister. Kayıtbay, 

mektubu Molla Güranî’ye göstermekle birlikte gitmemesini ister. Molla Güranî ise Fatih Sultan 

Mehmed ile olan hukuklarının/muhabbetlerinin çok derin olduğunu ve eğer geri dönmez ise 

gitmemesinin iki ülkenin arasının açılmasına neden olabileceğini ifade eder. Böylece geri döner 

(Mecdî Mehmed Efendi 1989: 104-106). Burada bahsi geçen hadisede Molla Güranî Bursa’daki 

hanedan vakıflarından sorumlu olduğu sırada padişahın fermanını yırttığı hikâye edildiğinden bu 

fermanın Fatih Sultan Mehmed devrinin dikkat çeken uygulamalarından birisi olan fetihlerle 

beraber artan devlet harcamalarına kaynak sağlamak için bazı vakıf ve mülklerin tımara 

çevrilmesiyle ilgili olduğu düşünülebilir. Zira bu dönemde bir kaynaktaki bir rivayet göre; 1000 

bir rivayete göre ise 20.000 vakıf ve mülk tımara çevrilmiştir (Tursun Bey 1977: 22, 197). Buna 

göre Molla Güranî’nin vakıfların ya da mülklerin tımara çevrilmesi yönünde bir emir içeren 

fermanı şeriata aykırı bularak yırtması muhtemeldir. Hakkında zikredilen rivayetlerden de 

anlaşılacağı üzere; Molla Güranî disiplinden, doğruluktan ve adaletten taviz vermeyen bir yapıya 

sahiptir.  

Şehzade Mehmed üzerinde kuvvetli bir etkisi olduğunu bildiğimiz bir başka hocası da 

Akşemseddin’dir. İstanbul’un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmed, tasavvuf yoluna girmek 

ister ve bu hususta kendisini bilgilendirmesi için Akşemseddin’den yardım ister. Ancak 

Akşemseddin, eğer padişah tarikat/tasavvuf yoluna girerse devlet işlerinin yürütülemeyeceği, 

reayanın bu durumdan zarar göreceği düşünceyle bu isteğini yerinde bulmaz ve Fatih Sultan 

Mehmed’e eğer âdil bir hükümdar olursa bu meziyetin kendisine yeterli olacağını söyler (Emir 

Hüseyin Enisî 2011: 52). Akşemseddin bu davranışıyla devlet olmaksızın dininde olamayacağını 

belirterek reayanın ve devletin geleceğinin teminat altına alınmasının padişahın tasavvufa yoluna 
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girmesinden çok daha elzem olduğu gerçeğine işaret eder. Şehzade Mehmed’i hiç yalnız 

bırakmayan, onu doğru yola sevk etmek için onunla karşı karşıya gelmekten çekinmeyen 

hocaları, onun yetişmesinde çok pay sahibidirler. Fatih Sultan Mehmed de hocalarının hakkını 

teslim etmiş, hocalarına gereken saygıyı göstermeye çalışmıştır. Hocası Akşemseddin’in 

huzurunda daima ayağa kalkmış, saygı göstermiştir (Emir Hüseyin Enisî 2011: 56). Meşhur 

kanunnamesindeki şu kanunu hocalarına duyduğu saygının bir ifadesi olarak okunabilir: “Ve 

hocama ve müfti’l-enâma ve vüzerâma ve kadıaskerlerime ve baş defterdârıma ve nişâncıya 

kendüm kalkmak kânunumdur” (Fatih Sultan Mehmed 2007: 16). Manisa’ya gidişinde yanında 

bulunan ve yetişmesinde çok önemli bir yeri bulunan hocası Molla Hüsrev için “asrımızın İmam-

ı Azamıdır” (Mecdî Mehmed Efendi 1989: 137; Gelibolulu Mustafa Âlî 2009: 149a) ya da 

“zamanımın Ebû Hanifesidir” (İlmiye Salnamesi 1998: 289) dediği bilinmektedir Benzer şekilde 

bir diğer hocası olan Hocazade için şu ifadeleri kullanmıştır: “Heman Rûm ve ‘Acem’de değil 

belki bilâd-ı ‘Arab’da bile nâziri yokdur” (Gelibolulu Mustafa Âlî 2009: 152b).  

 

Sonuç 

Bir insanın eğitiminde şahsî özellikleri ile çevresinin etkisi belirleyici olmaktadır. Fatih Sultan 

Mehmed, Osmanlı tarihindeki birçok şehzade gibi ilk eğitimini sarayda almıştır. Burada 

öncelikle annesinin refakatinde ardından da Enderun’da eğitim görmüş olmalıdır. Ancak Osmanlı 

tarihindeki birçok şehzade onun yaşında sancağa çıkarken, o, padişah olmuştur. İlk padişahlığı 

sırasında çıkan bir isyan sonucunda tahttan inerek Manisa’ya gitmek mecburiyetinde kalması, 

onun eğitiminde ve şahsiyetinin şekillenmesinde önemli bir kırılma noktasıdır. Şehzade 

Mehmed’in yetişmesinde etkili olan hocaları, devrin en önemli âlimleridir. Şehzadenin içerisinde 

yetiştiği eğitim sistemi, ileride meritokrasi olarak adlandırılacak siteme benzer bir anlayışla 

şekillendirilmiştir. Anne ve babasının üzerindeki etkisi, Manisa’da geçirdiği dönemde yanında 

bulunan hocalarından aldığı dersler, şahsî merakı çerçevesinde okuduğu kitaplar, kendi hayatında 

edindiği tecrübeler, Şehzade Mehmed’i/II. Mehmed’i Fatih yapmıştır. 
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CHP TEFTİŞ RAPORLARINA GÖRE II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA 

BURSA’DA EĞİTİM VE KÜLTÜR HAYATI 
 

 
Seher AKÇA83, Bayram AKÇA84 

 
 

ÖZET 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin kurulmasıyla birlikte, ülkede siyasal ve toplumsal modernizasyon 

sürecine girilmiştir. Eğitim ve kültür alanındaki devrimci uygulamalar, bu sürecin en önemli 

halkasını teşkil etmiştir. Bu uygulamalar, başkent Ankara ile sınırlı kalmamış; taşra 

yerleşimlerinde de etkisini göstermiştir. Bu yerleşimler içerisinde Bursa şehrinin, Cumhuriyet 

Türkiyesinde önemli bir eğitim ve kültür merkezi olduğu görülmektedir. Mustafa Kemal Atatürk‘ün 

vefatından sonraki ilk yıllar, II. Dünya Savaşı’na tanıklık etmiştir. 1939- 1945 sürecine damgasını 

vuran savaş yılları, başta ekonomi olmak üzere toplumsal yaşamın her  alanını etkilemiştir. Bu 

araştırmanın amacı, Dünya Savaşı gibi olağanüstü bir dönemde, eğitim ve kültür hayatındaki 

değişimin, Bursa yerelinde tespit edilmesidir. Araştırmada temel kaynak olarak, Başbakanlık 

Cumhuriyet Arşivinde CHP Kataloğu içinde yer alan Cumhuriyet Halk Partisi Bursa ili 

mebuslarının intihap dairesi raporları ile Cumhuriyet Halk Partisi Bursa bölgesi parti 

müfettişlerinin teftiş bölgesi raporlarından yararlanılacaktır. Bu  raporlar, Bursa’nın bu yıllara ait 

siyasi-idari yapısı, sosyo- ekonomik, kültürel durumu hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir. Bunun 

yanında, Bursa yereline ilişkin TÜİK verileri, tetkik kaynaklar da çalışma kapsamında 

değerlendirmeye alınacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Bursa, II. Dünya Savaşı. 

 

Giriş 

Çalışma kapsamında incelenen 1939-1945 Döneminin tipik özelliği, Türkiye Cumhuriyeti 

Devletinin kurucusu Devlet Başkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünden sonraki ilk yılları 

kapsaması, İkinci Dünya Savaşı sürecine tanıklık etmesi ve siyasi yaşamda tek parti iktidarının 

egemen olmasıdır. 1923 yılında resmen kurulan CHP, parti-devlet bütünleşmesinin sembolü 

olmuş; partinin izlediği politikaların ülke genelinde etkin kılınmasını sağlamak noktasında 

yürütülen çalışmalar önem kazanmıştır. Bu çalışmalar içerisinde yer alan CHP Parti Müfettişliği 

sistemi de, Parti Merkez yönetiminin taşra örgütleri üzerindeki teftiş ve denetiminin 

sağlanmasında bir tür parti teftiş mekanizması olarak uygulamaya konulmuş; Cumhuriyet 

Döneminde hazırlanan parti nizamnameleri ve teftiş talimatnameleri ile bu sistemin yasal statüsü 

belirlenmiştir. 

CHP Teftiş talimatnamesinde, her parti müfettişinin bölgeleri dâhilindeki vilayetleri mevsime, 

yolların durumu ve ulaşım vasıtalarına göre sıraya koyması, her teftiş sonucunu teftiş planına 

uygun olarak hazırlanan raporla birlikte ve diğer vilayetlerin teftişinin tamamlanmasını 

                                                 

 

 

83 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, 

seherakca@mu.edu.tr. 
84 Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, abayram@mu.edu.tr 
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beklemeden genel sekreterliğe göndermesi hususlarına yer verilmiştir. Her vilayette parti ve 

halkevi faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi için her vilayetin yılda iki kez teftişi üzerinde 

önemle durulmuştur. 85 

1935 yılında 23 vilayeti kapsayan 7 teftiş bölgesi mevcut iken;  1 Eylül 1940’da teftiş 

kapsamının genişletilmesi ile teftiş bölgesi sayısı, 40 vilayetten oluşan 25 teftiş bölgesine 

ulaşmıştır.86 İkinci Dünya Savaşı yıllarında toplumsal, ekonomik ve siyasi yaşamın her alanında 

artan devlet müdahalesi ve Dönemin Devlet Başkanı İsmet İnönü’nün bürokratik mekanizmalara 

önem vermesi, 1939 yılı sonrasında teftiş mekanizmasının işlerliğini daha da arttırmıştır. 

 

CHP Teftiş Raporları ve Bursa Vilayeti 

Bursa Vilayeti, 1940 yılında teftiş bölgesi itibariyle Bilecik ile birlikte, Bilecik merkez bölgesine 

bağlı olup, Samsun Milletvekili Zühtü Durukan ve 1944 yılı sonrasında Kocaeli merkez bölgesi 

müfettişi Afyon Milletvekili Dr. Ahmet Hamit Selgil tarafından teftiş edilmiştir. CHP Bursa Parti 

müfettişlerinin Ankara’da Genel Merkeze sunduğu raporlar yanında, Bursa milletvekillerinin 

seçim bölgesi raporları da, dönem Bursa’sının siyasi ve sosyokültürel hayatının aydınlatılmasına 

kaynaklık etmiştir. Burada dikkate değer olan husus, her teftiş bölgesi için, bölge dışından 

milletvekillerinin parti müfettişi olarak görevlendirilmiş olmasıdır. Bu suretle vilayet seçim 

dairesi ve teftiş raporları, merkezin politikalarını taşrada etkinleştirmek ve objektif bir 

değerlendirmede bulunmak noktasında önem kazanmıştır.  

İncelenen dönemde mülki idare bakımından Bursa Merkez başta olmak üzere, Gemlik, İnegöl, 

İznik, Karacabey, Mudanya, Mustafa Kemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi, Yenişehir kazaları, Bursa 

Vilayetini teşkil etmiştir. Vilayetin seçim dairesi ve teftiş raporlarında üzerinde durulan en 

önemli konu, vilayetteki parti teşkilatının durumu,  parti teşkilatıyla yerel yöneticiler ve halkevi 

teşkilatı arasındaki ilişkilerdir. 1941 yılı itibariyle, vilayetin bütün kaza ve nahiyelerinde parti 

teşkilatının bulunduğu görülmektedir.87 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

85 BCA, 490.1.0, 5.22.10 
86 BCA, 490.1.0, 5.23.1 1940 yılında CHP Teftiş bölge merkezleri, bölgeye dâhil vilayetler,  bölge müfettişleri için 

bkz. Ek 1. 
87 BCA, 490.1.0, 284.1140.2. 1941 yılında ülke geneli itibariyle fırka teşkilatının durumu ise şöyledir. 

Ülke geneli Vilayet  Kaza  Nahiye  

Fırka teşkilatı olan 49 306 738 

Fırka teşkilatı olmayan 8 75 142 

 57 381 880 

Van, Urfa, Siirt, Muş, Mardin, Elaziz, Diyarbakır, Bayezıt vilayetlerinde fırka teşkilatı bulunmamaktadır. 
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BURSA 

VİLAYETİ 

KAZA NAHİYE 

 Bursa  Kestel Soğukpınar Keles 

 Gemlik  Armutlu  

 İnegöl  Tahtaköprü  

 Mudanya  Trilye  

 M. Kemalpaşa Devecikonağı, Çaltılıbük, Söğütalan 

 Orhaneli  Harmancık, Gökçedağ 

 Karacabey   

 Orhangazi   

 Yenişehir   

 İznik   

 

Bu çalışmada, resmi raporların parti teşkilatına ilişkin kısmından ziyade; parti teşkilatının 

vilayetteki eğitim ve kültür kurumlarıyla ilişkisi hususundaki tespitlerden istifade edilmiştir. Bu 

kurumların başında da yeni rejimin dayandığı siyasi, sosyokültürel değerlerin toplumsal tabanını 

oluşturmada öncülük eden kültür ocakları olarak, 1930’lu yıllara damgasını vuran halkevi 

teşkilatı gelmektedir. 19 Şubat 1932’de ülke genelinde açılan 14 halkevinden biri de, Bursa 

Halkevidir.88  

Vilayette Halkevi faaliyeti, Bursa il merkezi ile sınırlı kalmamış, ilçelerde de halkevleri ve 

halkodaları örgütlenmesine gidilmiştir.  25.1.1940 tarihli ve Bursa Vilayeti Parti İdare Heyeti 

Reisliğinden alınan altı aylık çalışma raporuna ilişkin resmi bir belgede, vilayet teşkilatında 

Bursa’da, Bursa’ya bağlı Gürsu Nahiyesinde, Mudanya, Gemlik, Yenişehir, İnegöl ve Mustafa 

Kemalpaşa kazalarında halkevinin faaliyette olduğu kaydedilmiştir.89 1945 yılına gelindiğinde 

Karacabey’de halkevi açıldığı tabloda görülmektedir. Tabloya göre, İznik, Orhaneli ve Orhangazi 

kazalarında dönem boyunca halkevi açılmamış, yalnızca halkodası faaliyet göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

88 Bursa 1934 Yıllığı, Bursa Belediyesi Neşriyatı, Bursa 1934, s.3. 
89 BCA, 490.1.0, 995.846.3 
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1945 yılına gelindiğinde Bursa’daki halkevleri ve halkodalarının dağılım 90 

Yer  Halkevi  Halkodası  

Merkez ilçesi Bursa  

Kestel  

Barakfakih 

Baraklı 

Dimboz 

Gemlik  Gemlik  Armutlu  

İnegöl  İnegöl  Tahtaköprü 

Kurşunlu 

Yenice 

Mustafakemalpaşa Mustafakemalpaşa Azatlı 

Çeltikçi 

Demireli 

Güllüce 

Karaoğlan 

Kavaklı 

Koşuboğazı 

Kumkadı 

Mineyiz 

Orhankadı 

Paşalar 

Tepecik 

Voyvoda 

Karacabey  Karacabey  Dağkadı 

Hara 

Kırmıkır 

Sultaniye 

Uluabat 

Mudanya  Mudanya  Tirilye  

Yenişehir  Yenişehir  Akbıyık 

Mahmudiye 

Mekir 

İznik   İznik  

Orhaneli   Orhaneli 

Harmancık  

Keleş  

Belenveren 

Göynükbelen 

Kocaorhan 

                                                 

 

 

90 C.H.P. Halkevleri ve Halkodalarının Yurd İçinde Dağılışları, Doğuş Matbaası, Ankara, 1945, s.17-18. 
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Orhangazi   Orhangazi 

Çakırlı 

Karsak 

Müslümgürle 

Müslümsölöz 

Üreğil 

Yenigürle 

Yeniköy 

Yenisölöz 

 

CHP Bursa Vilayet Teşkilatının altı aylık düzenlenen çalışma raporlarında, Bursa vilayetindeki 

Halkevleri ve halkodalarının faaliyetleri ve işleyişi ile ilgili hususlar kayıt altına alınmıştır. Buna 

göre 1941 yılı birinci altı ayında,  

• Bursa Halkevi. Atatürk gecesi, Atatürk’ün Bursa'yı son ziyaretleri töreni, 21 temsil, 24 

konferans, 6 aile toplantısı, 1 balo, 4 nişan merasimi, müzik çalışmaları, pinpon oyunları, 

güreş hareketleri gibi spor çalışmaları, 1 müsamere, İnönü zaferi kutlaması 

• Gürsu Halkevi. 3 köy gezisi, 6 konferans, 4 temsil, 5 çeşitli tören, her Cuma akşamı aile 

toplantıları yapılması, halkın kütüphane ve kurslardan istifade ettirilmesi 

• Yenişehir Halkevi. Dil-edebiyat, ar, temsil, köycülük kolları faaliyetleri, 8 konferans, 

Bursa'ya gelerek bir temsil, bir mandolin konseri vermesi 

• Mustafa Kemalpaşa Halkevi çalışmaları iyi olması, özellikle köycülük şubesi, köy ve 

köylü ile sıkı ilişkide bulunması 

• İnegöl Halkevi çalışmaları iyi olması 

• Gemlik Halkevi maddi imkân dâhilinde faydalı olmaya çalışması 

• Mudanya Halkevi çalışmaları iyi olmadığı 

• Mustafa Kemalpaşa ve Karacabey halkevleri inşaatının ilerlediği ve Cumhuriyet 

• Bayramında açılış törenlerinin yapılması planlandığı hususları raporlarda yer almıştır. 91 

Dönem içerisinde vilayette yapılan teftişler neticesinde tutulan raporlarda ve Halkevi Başkanları 

tarafından CHP Genel Sekreterliğine gönderilen yazılarda, Bursa Merkez ve ilçelerindeki 

halkevleri ve halkodalarıyla ilgili daha ayrıntılı tespitlerde bulunulduğu görülmektedir.  

 

Bursa Merkez kazası halkevleriyle ilgili tespitler 

• Bursa Merkez Kazasında parti idare heyetinin, Bursa ve Gürsu nahiyesinde halkevleriyle 

ciddi olarak ilgilenmediği 

• Yeni seçilen kaza idare heyetinin Merkez ve Gürsu nahiyesindeki halkevleriyle 

ilgilenmesinin beklendiği 

                                                 

 

 

91 BCA, 490.1.0, 632.83.1 
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• Bursa Valisi Refik Koraltan’ın da parti idare heyetleriyle samimi temaslarını sürdürmesi 

halinde Bursa ve Gürsu halkevlerinde verimli çalışmaların artacağı92 

• Halkevi ve odaları için vilayet özel bütçe yardımının yetersizliği 

• Vilayet özel bütçesi yardımının büyük kısmının,  Bursa’daki halkevi inşaatına ve kısmen 

idare masraflarına tahsis edilmesi nedeniyle, diğer halkevlerine yardımda sıkıntı 

yaşandığı 

• Merkez kaza halkevlerinde tutulan hesaplar, demirbaş eşya ve kütüphane kayıtlarının 

talimata uygun olarak düzenlendiği 

• Hükümet memurları ve özellikle öğretmenlerin halkevine içten alaka göstermedikleri 

• Memurlardan bazılarının halkevinde ücretle iş aldığı için belli zamanlarda kuruma 

uğradığı 

• Halkevi bünyesindeki çalışmalarının muhitte iyi tesiri ve halktan ilgi gördüğü93 

• Halkevi binası en önemli eksiğinin temsil salonu olduğu 

• Bu salonu yaptırma imkânı olmadığından, bu ihtiyacı temin için kullanılan temsil 

salonunun ihtiyacı karşılayabilecek duruma getirilmesi zarureti 

• Bunun için de genel sekreterliğin bilgilendirilmesi hususunun önem taşıdığı 

• Savaş halinin devamı ve inşaat malzemesi bulunamadığı için Bursa Halkevi binası ikinci 

kısmı yapılamadığı 

• Sinema ve filmlerin, uygun havalarda halkevi önündeki meydanda gösterildiği 

• Temsiller ve konferansların kira ile Tayyare Sinema salonunda veya partiye ait bir binada 

gösterildiği 

• Gürsu Halkevi binasının yetersizliği ve şubeleri için eleman bulmak konusunda sıkıntı 

yaşandığı ve bu nedenle halkevi şubeleri etkin faaliyet gösteremediği 

• Şube faaliyetlerinin muhite uygun hale getirilmesi gerektiği 

• Gürsu nahiyesinde halkevi binası olmadığı ve parti ile birlikte iki odalı binada 

çalışmaların yürütüldüğü 

• Gürsu halkevinin halkodasına dönüştürülmesinin ve halkodası faaliyetine göre bina 

yaptırılmasının daha uygun olduğu94 

Halkevlerine ilişkin teftiş raporlarında, Bursa’daki halkevleri ve halkodalarına gelen gazete ve 

dergilerin isimlerine, bunların ne suretle temin edildiğine (satın, bağış, genel sekreterlikçe 

                                                 

 

 

92 Müfettiş raporuna göre, eski vali Şefik Soyer zamanında parti ile hükümet memurları arasında görülen düşünce, 

çalışma birliği, kaynaşma, Vali Refik Koraltan zamanında azalmıştır. Vali Koraltan, vilayet merkez, kaza, nahiye, 

köylerinde partiyle halkevleriyle ilgilenmemekte, merkez ve kazalarda parti ve halkevine ilgisiz kalmakta, devlet 

memurları da vali gibi hareket etmektedir. Vali, Yenişehir belediye başkanına kanunsuz davranmış, bu hareket parti 

ile İlişkilerini daha da soğutmuştur. Müfettiş raporunun devamında, Valinin partiye karşı sevgisini temine imkân 

görmediğini, hatta bu halin devam edeceği ve daha da büyüyeceği kanaatinde olduğunu belirtmiştir.  
93 BCA, 490.1.0, 632.83.1 
94 BCA, 490.1.0, 995.846.3 
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gönderilen), nasıl muhafaza edildiğine, hangilerinin daha çok okunduğuna, hangilerinin düzenli 

geldiğine veya geciktiğine ilişkin kayıtlar da yer almıştır. Bu kayıtlarda Bursa Merkez 

halkevlerine ilişkin şu hususlar yer almıştır. 

• Gürsu Halkevinde Tasviri Efkâr, Ulus, Yurt Gazeteleri, Ülkü, Radyo, Perde Ve Sahne, 

Köye Doğru ve Adliye Mecmualarının daha fazla okunduğu95 

• Ulus ve Yurt gazetelerinin düzenli gelmediği 

• Gelen gazetelerin okuma odasında günlerce kaldığı için saklanamadığı, dergilerin 

okunduktan sonra numara sırasına konulmak suretiyle muhafaza edildiği 

• Bursa Merkez Halkevine de, Ulus, Yurt, Son Telgraf Gazeteleri geldiği, Cumhuriyet, 

Tanin, Vakit, Yeni Sabah gazetelerinin koleksiyon için para ile alındığı, diğer halkevleri 

dergilerinin düzenli olarak ve ücretsiz temin edildiği96, daha çok spor mecmuaları 

okunduğu 

• Bursa Merkez Güllüce ve Kavaklı Köyleri halkodalarına ise, açıldığı günden itibaren 

bedava veya parası ödenerek hiçbir gazete ve mecmua gelmediği 

• Kavaklı köyü böcekçilik, tütüncülük, ziraat işleriyle uğraştığından gönderilecek kitapların 

bu işlere yarar olmasının beklendiği 

• Köylülerin okumaya istekli olması itibariyle, kütüphanelerdeki kitap, gazete ve dergilerin 

bu halkodalarına gönderilmesinin talep edildiği97 

 

Yenişehir Kazası Halkevi ile ilgili tespitler 

• Kazada yerel yöneticiler arasında çekişme olduğu, eski kaymakam-belediye başkanı 

çekişmesinin parti idare heyetiyle ilişkiler ve halkevi çalışmalarında işbirliği sağlanması 

açısından önem kazandığı98 

• Kaymakamın değişmesi ile, halkevi işlerinde hükümet amir ve memurlarıyla parti idare 

heyeti arasında iş ve fikir birliği sağlandığı 

• Halkevi çalışması ve gelişmesi için gelir teminine çalıştıkları 

• Halkevi idare heyeti azalarının muhitin en iyisi, işinin ehli kişiler olduğu 

• Halkevi için vilayet özel bütçesinden yapılan yardımın yetersizliği  

• Halkevi şubelerinde çalışacak eleman sıkıntısı çekildiği 

• Halkın halkevi çalışmalarına ilgisiz kaldığı 

                                                 

 

 

95 Gürsu Halkevine gönderilen gazete-dergi adları için bkz. Ek:2 
96 Bursa Halkevine gönderilen dergilerden düzenli gelenlerin listesi için bkz. Ek 3 
97 BCA, 490.1.0, 1317.372.3 
98 Parti idare heyeti azasından ve partiyi temsilen belediye başkanlığına getirilen Osman Şinez Beyin,  Eski 

kaymakam Fuat bey tarafından, belediye başkanlığından haksız ve kanunsuz olarak alınması, taraflar arasında 

çekişme sebebi olarak gösterilmiştir. Bu çekişmeye neden olan Kaymakamın görevden alınması ve Osman Beyin 

yeniden görevine iadesi ile sorunun çözüldüğü ve yeni gelen kaymakam ve memurlarla parti idare heyeti arasında 

halkevi işlerinde işbirliği hâsıl olduğu müfettiş raporunda kaydedilmiştir.  
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• Kurumun hesap, eşya, kütüphane defterlerinin talimata uygun ve düzenli tutulduğu 

• Kurum faaliyetini parti binasında yürüttüğü, binanın iki kurum için yetersiz kaldığı 

• Yeni halkevi binasına ihtiyaç duyulduğu99 

Yenişehir halkevine ve halkodalarına gelen süreli yayınlar hususunda kayıtlarda yer alan 

bilgiler de şunlardır. 

• Yenişehir Mahmudiye Köyü Halkodasında Ülkü Mecmuası, Ant Gazetesi, Yurt Gazetesi, 

Tasvir-i Efkâr ve Bursa gazetelerinin okunduğu, Yurt Gazetesi dışındakilerin parayla 

geldiği, Ulus Gazetesinin de odaya gönderilmesinin talep edildiği 

• Yenişehir Mekir Köyü halkodasının 1945 yılı başında açıldığı, 9 ve 11 sayılı iki Köy 

Postası adlı gazete ile CHP idare kurulundan 31 kitap geldiği,  gazete dergi ve kitapların 

saklanması için dolap yaptırılmakta olduğu, gelen gazetelerin düzenli olarak gelmediği100 

 

İnegöl Kazası Halkevi ile ilgili tespitler 

• Hükümet amir ve memurlarının parti ve halkevi idare heyetleriyle işbirliği halinde 

çalıştıkları 

• Halkevi için vilayet özel bütçesinden yapılan yardımın yetersizliği  

• Halkevi şubeleri muhitin ihtiyacına uygunluğu 

• Halkın halkevi çalışmalarına ilgili olduğu 

• Kurumun hesap, eşya, kütüphane defterlerinin talimata uygun ve düzenli tutulduğu 

• Halkevi binası için genel sekreterliğin iki defa 4 bin lira yardımda bulunduğu 

• Mefruşat ve döşemesi için de 1500 liraya ihtiyaç duyulduğu 

• Yeni yapılmakta olan halkevi binası odalarının azlığı, dört oda ilavesi gerektiği, bina 

etrafındaki yapılardan binayı genişletmek için yararlanılabilmesi hususunun düşünüldüğü 

• Bina salonunun Genel Sekreterlik mimarı tarafından incelenmesi ve binanın genişletme 

imkânlarının araştırılması101 

• Halkevinin faaliyetleri açısından da, geliri Mudanya halkevi gelirinden daha az olmasına 

rağmen daha aktif çalıştığı 

• 15 günde bir dergi çıkardığı ve köylüye ücretsiz dağıtıldığı, 800 cilt kadar kitabı olup 

hepsinin kayıt altına alındığı 

• En çok köycülük ve temsil şubelerinde faaliyet görüldüğü, yılda 50-60 köye gidildiği, 

sosyal yardım şubesi ile birlikte köylü hastaların muayene edildiği, köylülerle faydalı 

konuşmalar yapıldığı 

                                                 

 

 

99 BCA, 490.1.0, 632.83.1 
100 BCA, 490.1.0, 1317.372.3 1945 yılı itibariyle, açılışından itibaren Yenişehir halkevine gelen gazete ve dergilere 

ait liste için bkz. Ek 4. 
101 BCA, 490.1.0, 632.83.1 
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• Temsil şubesi faaliyeti olarak da bir yılda 15 kadar piyes oynandığı102 

Halkevi teftiş raporlarında zaman zaman halkevleri faaliyetlerine ilişkin şikâyetlerin de gündeme 

gediği ve bu hususta parti müfettişlerinin dikkatinin çekildiği görülmektedir. 1944 yılından 

itibaren Bursa vilayetinde teftişlerde bulunan Afyon milletvekili ve CHP Kocaeli bölgesi 

müfettişi Dr. Ahmet Hamit Selgil tarafından,  CHP Genel Sekreterliğine gönderilen 12.01.1944 

tarihli yazı, İnegöl halkevi temsil ve spor şubelerinin iyi idare edilmediği hakkında şikâyetin 

incelenmesine ilişkindir.  

Selgil, şikâyetlere karşılık cevabi yazısında, Bursa vilayetinde temsil faaliyetleri açısından İnegöl 

Halkevinin en aktif olduğunu, temsil işlerinin hevesli bir öğretmen tarafından yürütüldüğünü ve 

şubenin, Bursa Halkevinde de temsiller verdiğini belirtmiş ve halkevi hakkında yapılan 

şikâyetlerin asılsızlığını ortaya koymuştur. 103 

Yine Afyon Milletvekili Ahmet Hamit Selgil’in parti kaza kongrelerinde beliren dileklere dair ve 

parti kongreleri cereyan tarzı hakkında hazırladığı raporunda, İnegöl kazası halkevinde halk 

dershanesine yazılanların ancak ¼ ünün okuma yazma öğrendiğine dikkat çekilmiş; küçük 

çocuklara okutulan ve yavaş öğretme metodunu izleyen alfabe kitabının yetişkinlere de 

okutulması, bunun sebebi olarak gösterilmiş; halk dershaneleri için bir müsabaka açılması ve ayrı 

kitap yazdırılması gerektiği vurgulanmıştır.104 

İnegöl kazasında halkevi etkinliğine rağmen, kaza köylerinde mevcut halkodalarına gelen süreli 

yayınlar hususunda bir takım yetersizlikler tespit edilmiştir. Dönemin resmi kayıtlarında, 1945 

yılı itibariyle, İnegöl Yenice köyü halkodasına paralı veya parasız olarak hiçbir gazete, mecmua, 

kitap gelmediğine işaretle; halk tarafından en çok Ulus, Köroğlu, Cumhuriyet gazeteleri ile 

Karikatür dergisi ve ziraata ait broşürler istenildiği kaydedilmiştir.105 

 

Mustafa Kemalpaşa Kazası Halkevi ile ilgili tespitler 

• Parti ve halkevi idare heyetleri ile hükümet memurlarının halkevi işlerinde işbirliği 

içerisinde istekli çalıştıkları 

• Halkevi idare heyeti üyelerinin işlerinin ehli olduğu 

• Vilayet özel bütçesinden, halkevine yapılan yardımların yetersizliği 

• Halkevi hesap, demirbaş eşya, kütüphane defterlerinin talimata uygunluğu 

• Halkevi şubelerinin kazanın ihtiyacına uygun olduğu, halkın kurum çalışmalarına ilgi 

gösterdiği 

• 1940 yılı kış ayında kaza merkezinde ve köylerinde meydana gelen sel afetinin, insan, 

hayvan, bina, eşya, zirai mahsuller üzerinde yaptığı zararlar karşısında, kaza parti idare 

                                                 

 

 

102 BCA 490.1.0, 995.846.3 
103 BCA, 490.1.0, 829.273.2 
104 BCA, 490.1.0, 995.846.3 
105 BCA, 490.1.0, 1317.372.3 
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heyeti ve halkevinin felaketi önleyici tedbirler almasının, halkın kuruma karşı takdirini 

arttırdığı 

• Halkevinin parti idare heyeti bulunduğu binada hizmet verdiği 

• Yeni halkevi binası inşasına başlandığı106 

Mustafa Kemalpaşa halkevine ve halkodalarına gelen süreli yayınlar hususunda kayıtlarda 

yer alan bilgiler de şunlardır. 

• İstanbul’da çıkan Tasviri Efkâr gazetesinin halkevince parayla satın alındığı, gazete ve 

dergilerin koleksiyon halinde muhafaza edildiği, diğer halkevlerince çıkarılan dergilerin 

de buraya gönderilmesinin temini 

• Mustafa Kemalpaşa’da yeni açılan Demir Eli, Voyvoda, Karaoğlan halkodalarına, 

açıldığından beri hiçbir gazete ve mecmua gelmediği, halkın okumaya çok hevesli 

olduğu, gönderilecek gazete ve dergileri sabırsızlıkla bekledikleri, bu odalara gazete ve 

dergi gönderilmesi hususunun temini 

• Ormankadı köyü halkodasına gazete ve dergi gönderilmediği, köy okulundaki çocuk 

kütüphanesi ve okul kütüphanesinden yararlanıldığı, parası halkodası tarafından 

karşılanmak üzere çocuk bakımı, arıcılık, ipekböcekçiliği, fidancılık, tarla ziraatı, hayvan 

bakımı, kadın-ev kitap ve dergilerin teminine karar verildiği, oda çalışmalarının daha çok 

okuma yazma şiir, kahramanlık, müzik ve milli oyunlarda yoğunlaştığı 

• Çeltikçi köyü halkodasına Ulus, Yurt, Karagöz gazeteleri ile Spor, Ülkü, Radyo, İstanbul 

mecmualarının geldiği107 

 

Mudanya Kazası Halkevi ile ilgili tespitler 

• Kaza kaymakam ve memurlarının, parti idare heyetinin halkevi işleriyle yeterince 

ilgilenmediği 

• Kaymakamın gayri faal olması, bütün parti ve halkevini de etkilediği 

• Vilayet özel bütçesinden halkevine yapılan yardımın yetersizliği 

• Halkevi çalışmalarının muhit üzerinde etkili olduğu ve halk tarafından rağbet gördüğü 

• Her şubede çalışabilecek eleman bulunamadığı 

• Halkevi binası olmayıp, partiye ait binada çalışıldığı 

• Halkevi binası olmaması ve parti binasının darlığı halkevinin aktif çalışmasını etkilediği 

                                                 

 

 

106 BCA, 490.1.0, 632.83.1 Kasabada un fabrikası olmak üzere 50 bin liradan fazla masrafla inşa edilen binalar, parti 

idare heyeti tarafından bağış toplamak suretiyle satın alınmıştır. Bu iki binadan birisi, orta mektep binası olarak 

maarif emrine verilmek üzere parti emrinde bulunmakta iken, ikinci bina halkevi için alıkonulmuştur. Tadil edilerek 

halkevine yarayacak şekle getirilmesi için genel sekreterlik mimarının bu binayı tetkiki, tadilat suretiyle halkevi 

olarak kullanılmasını uygun gördüğü takdirde gereği yapılması, aksi takdirde binanın başka amaçla kullanılması 

kararlaştırılmıştır.  
107 BCA, 490.1.0, 1317.372.3 
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• Bursa’nın iskelesi olan, kültürü ve tarihi ile önemli yere sahip bulunan Mudanya’da Parti 

ve halkevi binasına her yerden önce ihtiyaç olduğu 

• Belediye ve halktan bu hususta para yardımı temin edilmesi gerektiği  

• Genel Sekreterliğin 1940 yılında yaptırmak istediği halkevleri binası arasında, 

Mudanya’da da bir bina yapılması tasarlandığı 

• Yeniden halkevi yapılması için Mudanyalı Hayri İpar108 ismindeki kişinin yardımından 

istifade edilmek istendiği109 

• 1945 yılı itibariyle, Mudanya halkevine düzenli olarak gelen gazeteler arasında Vakit, 

Ulus gazeteleri, dergiler arasında Ülkü, Akbaba, Karınca, Siyasi İlimler, Yurt, Radyo, 

Ziraat, Yeni Adam dergileri yer aldığı 

• Bunlar içerisinde en çok Yeni Adam, Ülkü, İstanbul ve Akbaba dergileri arandığı 

• Bu gazete ve dergilerin hepsinin parasız gönderildiği, yalnızca Vakit Gazetesine abone 

olunduğu 

• Perde ve Sahne adlı derginin de ara sıra geldiği 

• Halkevine gelen gazete ve dergilerin, kütüphane ve yayın şubesince korunduğu110 

 

Gemlik Kazası Halkevi ile ilgili tespitler 

• Kaza kaymakam ve memurlarının, parti idare heyetinin halkevi işleriyle ilgisizliği 

• Halkevi idare heyet üyelerinin, bilgi itibariyle işlerinin ehli olmakla birlikte 

çalışmadıkları 

• Vilayet özel bütçesinden halkevine yapılan yardımın azlığı 

• Halk tarafından yeterince rağbet görmediği 

• Parti hesap, demirbaş eşya, kütüphane defterlerinin talimata uygunluğu  

• Parti binasında hizmet verdiği, küçük iki oda ve bir salonda faaliyette olduğu, parti 

binasının iki kurumun çalışması için yetersizliği111 

                                                 

 

 

108 Mudanyalı Hayri İpar ismindeki kişi, Mudanya’da bir kütüphane ve anıt için bankaya yatırdığı 35 bin lirayı Bursa 

valisi başkanlığında teşekkül edecek komisyon emrine bırakmıştır. Komisyon üyelerinden bir kısmı, Hayri İpar’a 

müracaat ederek, bu paranın bir kısmı ile kütüphane yerine kazada yapılması düşünülen halkevine yardım 

edilmesini, 35 bin liradan 10 bin liranın yapılacak halkevine tahsisini istemişlerdir. Hayri İpar’ın da, para 

kullanımına müdahale etmeyeceğini söylemesi üzerine, vilayetin anıt için gerekli paradan kalanı halkevine tahsisi 

kararlaştırılmıştır 
109 BCA, 490.1.0, 632.83.1  Zühtü Durukan, 1942-1943 birinci altı aylık raporunda, “halkevini birinci teftişimde 

nasıl bıraktı isem, ikinci teftişimde de aynı derecede buldum. Parti ve halkevi heyetlerinden faaliyet göstermelerini 

istedim” demektedir. 1944 yılında da müfettiş Ahmet Hamit Selgil, Mudanya halkevinin özellikle elemansızlık 

nedeniyle bakımsız ve çalışamaz halde olduğunu belirtmekte; bu soruna kısa sürede çözüm bulunmasını 

istemektedir. BCA, 490.01, 995.846.3 
110  BCA, 490.1.0, 1317.372.3 
111 BCA, 490.1.0, 632.83.1 
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• Teftişler sonrasında Gemlik Halkevi Başkalığına gönderilen resmi bir yazıda, yapılan 

teftişlerde halkevi çalışmalarının yetersiz bulunduğu, yalnız halkevinde çalışanların değil, 

muhitteki resmi-gayri resmi teşekküllerin de gösterecekleri ilgi ve alacakları ortak 

kararların bu süreçte önem taşıdığı, yeni kaymakamın bu işlerle meşguliyetinin 

beklendiği hususlarına dikkat çekilmiştir.112 

 

Karacabey Kazası Halkodası/Halkevi ile ilgili tespitler 

Karacabey kazasında halkevi, diğer halkevlerine göre daha sonra teşkil edildiği için, teftiş 

raporlarında halkodası olarak kaydedilmiştir.  

• Parti ve halkevi idare heyetleri, hükümet amir ve memurlarının halkodası işleriyle ilgili 

oldukları 

• Halkodası çalışma ve gelişmesi için gerekli gelirin temini için çalışıldığı 

• Vilayet özel bütçesinden yapılan yardımın yetersizliği 

• Halkodası üyelerinin işlerinin ehli olduğu, halk içinde bu işi en iyi yapabilecek kimseler 

oldukları 

• Bölgedeki diğer halkevi idare heyetlerinden kültür itibariyle yüksek oldukları 

• Halkodasının kaza ihtiyacına uygunluğu 

• Hesap, demirbaş eşya, kütüphane defterlerinin talimata uygun tutulduğu 

• Yeni halkevi binası yapılmakta olduğu, yapılacak binanın ihtiyacı karşılayacağı113 

• Yeni halkevinin, halk ve genel sekreterlik yardımları ile yapılmaya başlandığı, bazı 

malzeme noksanları nedeniyle şubat ayı ortasına doğru tamamlanacağı, binanın temsil 

salonu, mefruşat ve dekorları tamamlanması için bir miktar daha para yardımına ihtiyaç 

duyulduğu114   

Karacabey Halkevine ve halkodalarına gelen süreli yayınlar hususunda kayıtlarda yer alan 

bilgiler de şunlardır. 

• Halkevi açıldığı tarihten itibaren gelen dergi kitap ve gazetelerin muhafazasını, yeni 

açılan dil-edebiyat ve kütüphane kolunun üstlendiği, kütüphane küçük olduğundan 

düzenli ve evin ihtiyacına cevap verecek bir kütüphane yaptırılması için yardım talebi 

• Karacabey Sultaniye köyü halkodasına Ulus Gazetesi, Ülkü, Radyo, İstanbul Mecmuaları 

geldiği, bu yayınların yaptırılan kütüphanede koleksiyon halinde korunduğu, en çok 

Radyo mecmuası arandığı, Ülkü Mecmuasının düzenli olarak geldiği 

                                                 

 

 

112 BCA, 490.1.0, 995.846.3 
113 BCA, 490.1.0, 632.83.1 
114 BCA, 490.1.0, 1574.411.1 
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• Karacabey harasında Şubat 1945 te açılan halkodasına da, şimdiye kadar Köy Odası adlı 

gazetenin 10 ve 11. sayıları geldiği, başka gazete ve mecmua gelmediği, gelen gazetelerin 

kurum kütüphanesinde muhafaza edildiği115 

 

Orhangazi Kazası Halkodası ile ilgili tespitler 

• Parti idare heyetleri, hükümet amir ve memurları halkodası çalışmalarında işbirliği 

yaptıkları 

• Halkodası gelişme ve yaşaması için gelir teminine çalıştıkları 

• Halkodası azaları işlerinin ehli olduğu 

• Vilayet özel bütçesinden yapılan yardımın azlığı 

• Halkodası muhit ihtiyacına uygunluğu, halkın rağbetini gördüğü 

• Hesap demirbaş eşya ve kütüphane defterleri düzenli tutulduğu 

• Parti ile aynı binada faaliyet gösterdiği 

• Bina bitişiğindeki belediyeye ait salonun temsil ve toplantılar için kullanıldığı 

• Belediyeye ait salonun parti binasına eklenmesinin ve birkaç oda ilavesinin faydalı 

olacağı 

• Genel Sekreterlik mimarı tarafından gerekli tetkiklerin yapılması gerektiği116 

• II. Dünya Savaşı dolayısıyla kazaya gelen askeri kıta kumandanının, parti binasının bir 

odası ve halkodası salonunu lokanta binası olarak kullanmak isteği, kaza kaymakamı 

tarafından kabul edilmişse de, müfettişin bu durumun düzeltilmesi için Kumandanla 

bizzat görüşerek parti ve halkodası binasının tahliyesini sağladığı görülmektedir.117 

Orhangazi Halkevine ve halkodalarına gelen süreli yayınlar hususunda kayıtlarda yer alan 

bilgiler de şunlardır. 

• Orhangazi Yenigürle köyü halkodası için yalnız Cumhuriyet gazetesine abone olunduğu, 

gazetenin her gün düzenli olarak geldiği, genel sekreterlik tarafından dergi 

gönderilmediği, gelen gazete ve mecmuaların halk tarafından ilgiyle takip edildiği  

• Orhangazi Müslümgürle halkodasının da Cumhuriyet Gazetesine abone olduğu, her gün 

düzenli geldiği ve bedelinin ödendiği, bunun dışında gazete ve dergi gelmediği, gelen 

gazetenin halk tarafından düzenli takip edildiği118 

 

Orhaneli Kazası Halkodası ile ilgili tespitler 

• Küçük bir kaza olması ve nüfusun merkezde azlığı 

• Parti idare heyetleri, hükümet amir ve memurları halkodası işlerinde işbirliği yaptıkları 

                                                 

 

 

115 BCA, 490.1.0, 1317.372.3 Karacabey Halkevine gelen gazete dergi isimleri için bkz. Ek 5 
116 BCA, 490.1.0, 632.83.1 
117 BCA, 490.1.0, 1574.411.1 
118 BCA, 490.1.0, 1317.372.3 
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• Halkodası gelişme ve yaşaması için gelir teminine çalıştıkları 

• Halkodası azaları işlerinin ehli olduğu 

• Vilayet özel bütçesinden yapılan yardımın azlığı 

• Kazada açılan şehir kulübünün kazadaki halkodası çalışmalarına menfi tesir ettiği 

• Şehir kulübünde kâğıt ve tavla gibi oyunlar oynandığı 

• Şehir kulübünün kapatılması ve bütün çalışmaların halkodasında yürütülmesi gerektiği 

• Halk tarafından rağbet gösterilmediği, muhitte hissedilir tesir yapmadığı 

• Kulübün kapatılmasıyla halkın rağbet göstermesinin beklendiği 

• Hesap, demirbaş eşya, kütüphane defterlerinin talimata uygun tutulduğu  

• Parti için yapılan binada çalışıldığı, iki oda ve bir salonun halkodası için kullanıldığı119 

• Parti binasının kaza halkının verdiği para ve yardımla yapıldığı, halkodası ve parti 

binasında bazı tadilat gerektiği, Genel Sekreterlikten bina tadilatı ve halkodası binasında 

yapılması gerekli işler için yardım yapılması talep edildiği120 

Orhaneli Halkodasına gelen süreli yayınlar hususunda şu tespitlerde bulunulmuştur.  

• Halkodası açıldığı tarihten itibaren Ulus, Son Posta, Tasviri Efkar, Yurt, Karagöz, 

Köroğlu, Babacan gazeteleri, Bursa Ant ve Açıkses Gazeteleri, Radyo, Savaş, Yücel, 

Yedigün, Ülkü mecmuaları geldiği 

• Açıkses ve Ant gazeteleri Bursa ilinden, Ulus, Yurt gazeteleri ve Ülkü Mecmuası Genel 

Sekreterlikten parasız, diğerleri ücretli temin edildiği 

• Ulus ve Son Posta gazeteleri ile Ülkü ve Yedigün mecmuasının daha çok okunduğu 

• 1941 yılına ait 5, 1942 yılına ait 4 toplamda 9 adet Pictorial Education ve 1942 yılına ait 2 

adet The İllustrated London News dergisinin halkodasına geldiği 

• Gazetelerin hepsinin düzenli gelmediği, bazı gazetelerin yanlışlıkla çevre kazalardaki 

halkodalarına gittiğinin anlaşıldığı, yanlış gelen gazete ve dergilerin mahalline hemen 

iadesinin istendiği121 

 

İznik Kazası Halkodası ile ilgili tespitler 

• Parti idare heyeti, hükümet amir ve memurlarının halkodası çalışmalarında işbirliğinde 

bulundukları 

• Halkodası idare heyeti azalarının işinin ehli oldukları 

• Vilayet özel idaresinden halkodasına ayrılan paranın yetersizliği 

• Belediyenin de gelir azlığı sebebiyle ihtiyaca göre para yardımı yapamadığı 

• Muhitin ihtiyacına uygun olup, kaza halkı üzerinde iyi tesir yaptığı 

                                                 

 

 

119 BCA, 490.1.0, 632.83.1 
120 BCA, 490.1.0, 1574.411.1 
121 BCA, 490.1.0, 1317.372.3 
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• Halkodası binası olmadığı, belediyeye ait küçük binada çalışıldığı 

• Kazada parti ile halkodasının bir binaya ihtiyacı olduğu122 

• Partililerin tuğla, kireç, kum, taş; Belediyenin parasız olarak arsa; İpek Koza 

Kooperatifine dâhil olanların kozanın her kilosundan bir miktar para,  Genel Sekreterlik 

de para yardımında bulunmak suretiyle bina yapılmasına katkı sağlaması123 

• Halkodasında elverişli kütüphane olmadığından gelen gazetelerin sıra ile istif şeklinde 

korunduğu 

• Gelen gazete ve dergilerin kaza halkı tarafından sevilerek okunduğu 

• Abone olunduğu halde gelmeyen Tarihten Sesler Mecmuası’nın gelmemesi sebebinin 

CHP ilçe başkanlığından sorulduğu124 

CHP Bilecik bölgesi müfettişi Samsun Milletvekili Zühtü Durukan ve Afyon Milletvekili Ahmet 

Hamit Selgil’in Bursa merkez ve ilçelerindeki halkevleri ve halkodalarına ilişkin hazırladığı ve 

genel merkeze gönderdiği 1941-1942, 1942-1943, 1944-1945 yıllarını kapsayan bu raporlarda 

önemle vurgulanan hususların başında, CHP’nin vilayetteki idare heyetleri ve yerel yöneticileri 

ile halkevleri teşkilatı arasındaki ilişkiler yer almıştır. Nitekim bu raporların Ankara’ya 

iletilmesinden kısa bir süre sonra, CHP Genel Sekreteri Erzurum Milletvekili Dr. A. F. Tuzer’den 

Bursa CHP Vilayet İdare Heyeti Reisliğine gönderilen yazıda şu hususlara dikkat çekildiği 

görülmektedir.125  

• Bütün parti idare heyetlerinin, kendi bölgelerinde halkevleri ile daimi surette temas 

halinde bulunmaları 

• İdare heyetlerinin göreve geldikten sonra, halkevi başkanını seçmekle görevlerinin 

bitmediği 

• Evlerin ve odaların çalışmalarını takip etmek, çalışmalarını teşvik etmek, faaliyetleri için 

gelir teminine çalışmak gibi önemli görevleri bulunduğu ve bütün bu hususların teşkilatta 

yer alan arkadaşlara bildirilmesi  

Bursa’da dönem içerisinde faaliyet gösteren bu kültür kurumlarıyla ilgili olarak, teftiş raporları 

yanında; Bursa Merkez ve ilçelerindeki halkevi başkanları tarafından Genel Sekreterliğe 

gönderilen yazılar da, dönem içerisinde Bursa yerelindeki kültür çalışmaları açısından önemli 

veriler sunmaktadır. Bu veriler, Halkevleri çalışmalarının niteliği, diğer kurumlarla ilişkileri 

hakkında bilgi verirken; kurumsal anlamda yaşanılan sıkıntılar da zaman zaman gündeme 

getirilmiştir.  

                                                 

 

 

122 BCA, 490.1.0, 632.83.1 
123 BCA, 490.1.0, 1574.411.1 
124 BCA, 490.1.0, 1317.372.3. 1945 yılı itibariyle, İznik halkodasına gelen gazete ve dergi isimleri, bu yayınların ne 

suretle geldiklerini gösteren cetvel için Bkz. Ek 6 
125 BCA, 490.1.0, 632.83.1; BCA, 490.1.0, 995.846.3 
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Bursa Halkevi Başkanı Avukat T. Aycan tarafından CHP Genel Sekreterlik makamına gönderilen 

6 Haziran 1940 tarihli bir yazıda, Bursa Halkevi ar, temsil ve spor komitelerinin, Bursa Merinos 

Fabrikasında bu sahalarda çalışan gençlere yardım için çalışmalar yürüttüğü belirtilmiştir. Bu 

komitelerin başkan ve üyelerinin, fabrikadan iki temsilci ile yaptıkları toplantıda şu kararlar 

alınmıştır.126 

Ar işlerinde, fabrikanın hazırlıksız olduğu, bando, caz, mandolin, koro çalışmalarının 

yürütülmesinde halkevinin yardım edebileceği, ilk iş olarak koro teşkil edilmesi, resim 

çalışmaları için de ufak bir atölye kurulması  

Temsil işlerinde, Merinos temsil komitesinin yaşatılması, temsil komitesinde üye olarak 

halkevinden bir yetkili bulundurulması, bu kişinin alınacak kararlarda oy sahibi olması ve bu 

alanda kurumlar arasında işbirliği yapılması 

Spor işlerinde de, Merinos Fabrikası bünyesinde bir izci teşkiline imkân olduğu, bu hususta 

halkevi spor komitesi yardımda bulunması, jimnastik çalışmalarına öncelik verilmesi, bunun için 

halkevince öğretmen ihtiyacının karşılanması 

Yukarıda belirtilen hususlar, Bursa Halkevinin kültür faaliyetlerini, vilayetteki diğer kurumlarla 

işbirliği yapmak suretiyle yaygınlaştırmaya çalıştığının ve bu hususta her türlü desteği 

sağladığının göstergesidir. 

Bursa Halkevi Başkanı Dr. Şemsettin Dora tarafından CHP Genel Sekreterlik Makamına 

gönderilen 3 Mart 1944 tarihli bir yazıda127 ise, Bursa Halkevinin, Bursa’ya ait çeşitli eserler128, 

türlü araştırmalar, şeri mahkeme sicilleri üzerinde çalışmalar ve Bursa Kütüğü hazırlanmasına 

yaptığı katkılara işaretle; Türk Tarih Kurumunun, Bursa’da vilayet emrinde kültür çalışmalarını 

yürütmek üzere başka bir heyet ihdas etmesi eleştirilmektedir.  

Yazının devamında, her türlü sosyal ve kültürel çalışmaların, halkevlerinin programlı ve toplu 

çalışma sistemi içinde yürütülmesi gerektiği, Tarih Kurumunun kendi branşı dâhilinde Bursa’dan 

isteyeceği mahalli yardımlara Bursa Halkevinin her zaman hazır olduğu belirtilmekte, bu işlerin 

halkevi çatısı dışına çıkarılmaması hususunda Tarih Kurumundan ricada bulunulmaktadır.  

Bu yazıdan da anlaşılacağı üzere, Halkevleri, bulundukları yerlerde parti-devlet bütünleşmesinin 

sembolü olmuş, ülkenin kültür hayatında bütün vasıtalarıyla en ön safta yer alma misyonu 

üstlenmiştir.  

Halkevi yöneticileri tarafından Genel Merkeze gönderilen yazılarda, kültür faaliyetlerinin 

yürütülmesi noktasında zaman zaman yardım taleplerinde bulunulduğu görülmektedir. Mustafa 

Kemal Paşa Halkevi Başkanı Dr. Yusuf Ünsal’ın CHP Genel Sekreterliğine gönderdiği bir 

                                                 

 

 

126 BCA, 490.1.0, 829.273.2 
127 BCA, 490.1.0, 829.273.2 
128 Bursa’da bulunan bir öğretmen tarafından İznik tarihi yazılmış, bu kişinin ölümü üzerine yazılan eser, ailesinden 

alınmak suretiyle halkevince bastırılmıştır. Bu eserden 3-4 yüz nüshanın parti ve maarif vekâleti tarafından alınması, 

emsalini teşvik için de ölen öğretmenin çocuklarına yardım yapılması talep edilmiştir.  BCA, 490.1.0, 995.846.3. 
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yazıda129, Halkevi kütüphane ve yayın şubesinin köylerde ve kasabalarda Osmanlı tarihindeki ilk 

beylerbeyi olarak bilinen ve kaynaklarda “lala” unvanıyla anılan Lala Şahin paşa ve ailesi 

hakkında yürüttüğü incelemeler neticesinde, tarihi gerçeklerin ortaya çıkarılmasına büyük katkı 

sağladığına dikkat çekilmiştir. Halkevi bünyesinde yürütülen bu çalışmalarla Paşanın defin 

yerinin meçhul durumu tamamıyla aydınlatılmış, Mustafa Kemalpaşa’da kendisi için yapılan 

türbede medfun bulunduğu tespit edilmiştir. Halkevi, elde edilen bu yeni bilgilerin 150-300 

sayfalık broşür haline getirilmesi ve harap vaziyette olan Lala Şahin Paşa Türbesi restorasyonu 

için toplanacak bağışlar yanında Genel Merkezden yardım talebinde bulunmaktadır.  

İnegöl Halkevi Başkanı Faik Ergün tarafından, CHP Genel Sekreterlik Makamına gönderilen 

8.5.1945 tarihli bir başka yazıda130, bazı kadınlar tarafından halkevi salonlarının yalnız kadınlar 

için tahsis edilmesi talebiyle ilgili olarak, halkevi salonunda toplu etkinliklere, nişan ve nikâh 

törenlerine izin veren Halkevi Teşkilat Talimatnamesi 61.maddesine açıklık getirilmesi hususuna 

yer verilmiştir. 

Bu yazıya gönderilen 24.5.1945 tarihli cevabi yazıda, aile bütünlüğünü tesis için halkevlerinde 

nişan, nikâh,  düğün gibi aile toplantılarının faydalı görüldüğü belirtilmiş; kadınlar toplantısının 

ise, ancak hekimlerin kadınlarla yapacakları konuşmalar için uygun görüldüğü, bunun için de 

konuşma konusunun sırf kadınları ilgilendirdiğinin hekim tarafından halkevi idare kuruluna 

bildirilmesi gerektiği noktalarına temas edilmek suretiyle ilgili maddeye açıklık getirilmiştir. 

Teftiş raporlarında parti-halkevleri ilişkileri yanında, parti dışı teşekküller olarak, partinin sosyal 

yardım ve meslek kurumlarıyla, gençlik ve spor teşkilatıyla ilişkisi üzerinde de durulmuştur. 

1939-1945 Döneminde Bursa merkez ve ilçelerinde faal olan meslek, gençlik ve spor teşekkülleri 

tabloda gösterilmiştir.131 

 
Bursa Kazası Cemiyet Adı Maksadı Merkez 

veya 

şube 

durumu 

Kuruluş 

tarihi 

Aza 

sayı

sı 

İdare heyeti başkan ve 

azaları partili olup 

olmadıkları 

 Yardımsevenler 

Cemiyeti 

Yoksullara, fakir öğrenciye, 

çocuklu kadınlara yardım 

Merkez 24.5.1941 170 Reis: Mümtaz Ergin-partili 

Sabiha Atlı-partili 

Suzan Tuncay 

Sabahat Erginsoy 

Neriman Karel 

Canan Kemman 

Derviş Edesen-partili 

 

 Dağ Sporları 

Kulübü 

Kış ve dağ sporlarını 

gençliğe sevdirmek, 

memleket müdafaasına 

Merkez 1933 55 Reis: İhsan Celal Antel-

partili 

Katip:Selim Süter 

                                                 

 

 

129 BCA, 490.1.0, 829.273.2 
130 BCA, 490.1.0, 829.273.2 
131 BCA, 490.1.0, 595.57.7 
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hazırlamak Muhasip: Sedat Ataş 

 Bursa Avcılar 

Kulübü 

Gençliği atıcılığa ve 

vuruculuğa alıştırmak 

Merkez 1933 276 Reis: Süleyman Tunca-

partili 

 Şar Kulüp Şehrin aydın kitlesini bir 

araya getirmek, dostluk 

bağlarını güçlendirmek, 

farklı meslek grupları ile 

şehirde geçici olarak 

bulunan aydın misafirlerin 

sosyal konumlarına uygun 

bir toplanma yeri 

Merkez 1.11.1935 183 Reis: Necdet Azak iktisat 

müdürü-partili 

Aza: Mümtaz Ergin-partili 

 Acar İdman Yurdu Spor Merkez 29.4.1924 43 Reis: İhsan İpeker-partili 

 Bursa Çelik Gençlik 

Kulübü 

Türk gençlerinin yüksek 

düşünceli sağlam vücutlu 

olması 

Merkez Dura ve 

Muradiye 

kulüpleri 

birleşmesiyle 

1939 

377 Reis: Şevket Eyigi-partili 

 Akınspor Gençlik 

Kulübü 

Gençlerin spor faaliyeti Merkez 7.7.1927 783 Reis: Mithat San 

 Merinos Gençlik 

Kulübü 

Beden terbiyesi Merkez Ağustos 

1937 

210

0 

Reis: Burhan Atamer-partili 

Mudanya 

kazası 

      

 Yardımsevenler 

Cemiyeti 

Yoksullara yardım Şube 19.11.1942 192 Reis: Bedia Gökten partili 

Aza:İclal Öztürk 

Suzan Doğan 

Naciye Daryal 

Muhasip.Zeliha Güray 

 Beden Terbiyesi 

Gençlik Kulübü 

Spor  Merkez 1924 150 Reis: Şevki İskar 

Gemlik 

Kazası  

      

 Yadımsevenler 

Cemiyeti 

Yoksul, kimsesiz, 

bakımsızlara, orduya yardım 

Şube 1942 8 Reis: Gönül Edirne partili 

Katip: Makbule Tekin 

memur 

Veznedar: Necmiye 

Kocabalkan memur 

Aza: Enise Aral memur 

Cavide Ulugök memur 

Firdevs Yalçın memur 

Cemile Tabe memur 

Sabire Kaçığ partili 

 Gençlerbirliği Spor ve gençliği ilerletmek Şube 1943 5 Dr.Rıza Özden-partili 

Orhangazi 

kazası 

      

 Yardımsevenler 

cemiyeti 

Yardıma muhtaçlara ve 

askere kışlık yardm 

Şube 1941 40 Reis: münhal 

Aza: Mevhibe Bükü 

öğretmen 

Baha Pala memur 

Vecide Yavuz  

 Gençlerbirliği  Gençliği kuvvetlendirmek Merkez 1943 40 Reis:Mümtaz Başarancan 

Karacabey 

kazası 

      

 Yardımsevenler 

Cemiyeti 

Yurt hizmetleri ve yardım Şube 1941 186 Muhar Özoğuş parrtili 

Şükkriye Berkyer partili 

Emine Aladağ partili 

 Beden Terbiyesi 

Gençlik Kulübü 

Gençliğin beden kabiliyetini 

geliştirmek 

Şube 1940 400 Hüseyin Dündar-partili 

Yenişehir       
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kazası 

 Şar kulüp  Memur ve münevverleri 

biraraya toplamak 

Merkez 1938 70 Mehmet Gökgöz-partili 

Mustafa 

Kemalpaşa 

kazası 

      

 Beden Terbiyesi 

Gençlik Kulübü 

Gençliğin ulusal ve inkılapçı 

amaçlara göre gelişimini 

sağlayan oyun, jimnastik, 

spor faaliyetlerini sevk ve 

idare etmek 

Şube 1924 200 Fehmi Durumbey-partili 

İznik kazası       

 Yardımsevenler 

Cemiyeti 

Hayır amaçlı Şube 1941 350 Rıfkı Gürman Maarif M.  

Aza: Seniye Ediz öğretmen 

Huriye Güney ebe  

Aliye Gülle öğretmen 

Necibe Ayvaz partili 

Orhaneli 

kazası 

      

 Yardımsevenler 

Cemiyeti  

Muhtaçlara yardım 

 

Merkez 1941 50 Mürüvvet Tibet  öğretmen 

Hanife Özen 

Huriye Sevimli 

İfakat Yılmaz 

Sabriye Uğur 

 Beden terbiyesine 

bağlı gençlik kulübü 

Gençliği yetiştirmek Merkez 1938 30 Dr. Mithat 

İnegöl kazası       

 Şar kulüp Okuma salonu Merkez 1936 60 Reis:Hasan Yalçın 

Hu.Hakimi 

 1 sayılı Gençlik 

Spor Kulübü 

Spor terbiyesini gençliğe 

aşılamak 

 

Şube 1 Mart 940 296 Reis:Rıza Sakarya 

 2 Sayılı Gençlik 

Spor Kulübü 

Gençlere beden terbiyesini 

öğretmek 

Şube 6.6.1936 320 Reis: Ahmet Dikmen 

 

Bu tabloda görüldüğü üzere, II. Dünya Savaşı’nın damgasını vurduğu bu dönemde sosyal 

yardımlaşmayı güçlendirmek hususu önem kazanmış; Bursa Merkez ve ilçelerinde Cumhuriyetin 

ilk yıllarından itibaren varlığını sürdüren Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu yanında 

Yardımsevenler Cemiyeti şubeleri teşkil edilmiş; çoğunlukla kadınlar, bu cemiyetin idaresi ve 

faaliyetlerinde aktif rol oynamışlardır.  

Döneme ilişkin resmi yazışmalardan CHP Vilayet teşkilatının bu kurumlarla yakından ilişkili 

olduğu; vilayet teşkilatının bilgisi haricinde her türlü sosyal yardım faaliyetlerinin olumsuz 

karşılandığı anlaşılmaktadır. Bu hususta, CHP Vilayet Reisi ve Merinos Fabrika Müdürü Durmuş 

Erginsoy tarafından CHP Genel Sekreteri Memduh Şevket Esendal’a gönderilen gizli ve zata 

mahsus bir yazıda, 3.1.1945 tarihli Açıkses Gazetesinde yayınlanan “Yoksul Talebeye Yardım 

adıyla yeni bir cemiyet kurulduğu” haberinin, idare heyetinde yarattığı hoşnutsuzluğa temas 

edilmiştir. CHP vilayet teşkilatının bu yeni cemiyetin kurulmasından habersiz olduğunu belirten 
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yazı sahibi Durmuş Bey, kendi isminin gazetede cemiyet kurucuları arasında belirtilmesinden 

duyduğu rahatsızlığı da yazıda vurgulamıştır.132  

Burada dikkati çeken husus, yeni teşkil edilen bu cemiyetin varlığından parti vilayet teşkilatının 

haberi olmaması, ancak parti vilayet başkanının, cemiyet kurucuları arasında gösterilmesidir. 

Belirtilmesi gereken bir diğer husus da, Afyon Milletvekili CHP Kocaeli bölge müfettişinin, CHP 

Genel sekreterliğine gönderdiği 30.1.1945 tarihli yazıdır. Bu yazıda yeni cemiyet kurucuları 

hakkında kısa bilgi verilmekte; Bursa gibi bir şehirde bu tür cemiyetlerin kurulmasına engel 

çıkarılmaması, bilakis kurulmasına parti yönetimince destek sağlanmasına dikkat 

çekilmektedir.133 Bu yazışma, teftişler sırasında müfettişlerin, zaman zaman parti vilayet 

yönetimleriyle fikir ayrılığına düştüklerini de göstermektedir. 

Teftiş raporlarında Bursa Merkez ve ilçelerinde Partinin gençlikle ve spor teşkilatıyla ilişkisi, 

spor ihtiyaçlarının ne dereceye kadar temin edilebildiği hususlarında da aşağıdaki tespitlerde 

bulunulmuştur.134 

• Bursa Merkez Kazasında spor ve gençlik teşekküllerinin partiye karşı sevgi ve bağlılık 

duyduğu, spor sahası mevcut olup bölge ve beden terbiyesi genel direktörlüğünce 

eksiklerinin giderilmesine çalışıldığı, gençlik ve spor teşekküllerine Genel Sekreterlikçe 

maddi yardımların yapılması gerektiği 

• Gemlik’te, ilkel bir spor sahası bulunduğu, spor teşkilatına yardım için belediye bütçesine 

400 lira konulduğu, bu yardımın yetersizliği 

• İznik’te partinin bu işle ilgilendiği, spor teşkilatı ihtiyacının parti yolu ile sağlandığı, ilkel 

spor sahaları bulunduğu 

• Orhaneli kazasında parti binasında sporcular için toplanma yeri, parti bahçesinde 

voleybol sahası, parti avlusunda çocuk bahçesi yapıldığı, spor teşkilatının nüfus 

azlığından dolayı zayıf kaldığı ve önemli bir faaliyetinin görülmediği, spor sahasının yok 

denecek durumda bulunduğu 

• İnegöl’de Birinci İdman, İkinci Yeni Doğan Spor Kulüplerinin kanuna göre organize 

edildiği, teknik işlerle halkevinin ilgilendiği, spor sahası ihtiyaca uygun olup, maddi 

yetersizlik nedeniyle spor malzemesi yetersizliği görüldüğü 

• Mustafa Kemalpaşa’da spor salonları mevcut olduğu, parti idare heyetinin gençlik ve spor 

teşkilatı ile yakından ilgilendiği, ancak idare heyeti orta mektep ve halkevi olarak alınan 

binaların karşılığını tazmin ve sel felaketi ile uğraştığından spor teşekkülü ihtiyaçlarının 

yeterince karşılanamadığı 

• Karacabey’de spor sahası mevcut olduğu, partinin gençlik teşkilatı ile ilgilendiği, spor 

teşekkülü ihtiyaçlarının parti ve halkodası idare heyetlerince teminine çalışıldığı 

                                                 

 

 

132 BCA, 490.1.0, 596.60.4 
133 BCA, 490.1.0, 596.60.4 
134 BCA, 490.1.0, 632.83.1 
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• Yenişehir’de partinin spor ve gençlik teşkilatı ile ilişkilerinin zayıf kaldığı, bunda eski 

kaymakamın tesirli olduğu, spor sahası bulunduğu, spor teşekkülü ihtiyaçlarının mali 

duruma göre karşılanması hususunun halkevi ve parti idare heyetinden beklendiği  

• Mudanya’da spor ve gençlik teşkilatının iyi çalıştığı, ilkel bir spor salonu bulunduğu, spor 

teşkilatı ihtiyaçlarının yeterince karşılanamadığı, teşkilatın parti ile bağlantısının 

arttırılması için çalışılması gerektiği 

Parti prensiplerinin yaygınlaştırılması noktasında yerel basın (gazete-dergi) önem taşıdığı için, 

vilayetlerde yayınlanan ve okunan gazete-dergiler de, teftiş sürecinde önem kazanmıştır. 

İncelenen dönemde Bursa Merkezde vilayetin resmi gazetesi olarak gündelik Bursa Gazetesi ve 

haftada iki gün de Doktor Münir Halile ait Açıkses Gazetesi yayınlanmıştır.  

Teftiş raporlarında, iki gazetenin de parti prensiplerinin yayılmasına hizmet ettiği, vilayet parti 

idare heyetinin bu gazetelerle iyi münasebette bulunduğu, Bursa gazetesinin, yazıları itibariyle 

Açıkses gazetesinden daha zengin içerikte olduğu, Açıkses gazetesinin ilancılık işlerine 

yoğunlaştığı belirtilmiştir.135 

Yine raporlara göre vilayet genelinde Ulus, Cumhuriyet, Yeni Sabah, Tan, Son Posta 

gazeteleriyle Karagöz, Köroğlu, Yeni mecmua, Karikatür, Yedi Gün, Yeni Türk, Köye Doğru 

Mecmuaları okunmaktadır.136 

Vilayetin Bursa Merkez dışındaki ilçelerinde matbuat bulunmadığı için, parti prensiplerinin halka 

yayılmasında halkevi teşkilatının önemli yere sahip bulunduğu görülmektedir. Mudanya, Gemlik, 

Orhangazi, Orhaneli kazalarında ise parti prensiplerinin yayılması hususunda çalışmaların zayıf 

kaldığı dönemin resmi kayıtlarında yer almıştır.137 

Döneme ilişkin resmi raporlarda, vilayet genelinde yürütülen örgün eğitim faaliyetleri açısından 

da tespitler yapıldığı görülmektedir. Bu hususta özellikle ilk, orta ve sanat okulları açısından 

vilayetin genel durumu ortaya konulurken, eksikliklere de temas edilmiştir. 

 

Bursa Merkez ve ilçelerinde mevcut örgün eğitim kurumlarının durumu ile ilgili tespitler 

• Bursa Merkezde 27 ilkokuldan 26 sının harap vaziyette olduğu, 80 bin nüfuslu şehrin 

okullarının daha mamur olması için hususi muhasebenin bu işlere önem vermesi 

beklendiği 

• Bursa Merkeze bağlı köylere köylünün yardımı ile okul yaptırılması, köy okulları için 

kereste, çimento verilmesi, öğretmen-eğitmen gönderilmesi (Dobruca, Hasanağa, Çalı, 

İsmetiye, Atlas, Nilüfer, Biladı Yunus Köy Bölge Okulları) 

• Bursa Merkezde mevcut iki ortaokulun yetersiz bulunduğu, iki yeni ortaokul ihtiyacının 

karşılanması talep edildiği 

                                                 

 

 

135 BCA, 490.1.0, 1389.611.1 
136 BCA, 490.1.0, 632.83.1 
137 BCA490.1.0, 1389.611.1 
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• Vilayetin Merkezden başka Gemlik, İnegöl, Kemalpaşa kazalarında birer ortaokul 

bulunduğu, diğer kazalarda ise bulunmadığı 

• İlk ve ortaokullarda ders başlama ve bitiş tarihlerinin her yıl değişmesinin, toplumsal 

yaşam üzerindeki olumsuz tesirlerde bulunduğu, öğrenciler tatil zamanında çalışmak ve 

hayatını kazanmak durumunda olduğu için bunun kesin şekle konulması gerektiği138 

• Çırpan,  Altıparmak, Rusçuk ve Selimiye mahallelerinin işçi sınıfı için civarda bir kreş 

açılması temini139 

• Bursa Askeri Lisesinde özellikle matematik ve Fransızca derslerinin takviyesi 

• Bursa’da bir kız lisesine ihtiyaç duyulduğu140 

• Bursa vilayet merkezinde ve bazı yerlerde Türkçeden başka dillerle konuşan Türklerin 

mevcut olduğu, bunların içtimaı durumları tetkik edilerek, Türkçe bilmeyenlerin 

öğrenmesi, bilenlerin de Türkçe konuşmayı ihmal etmemeleri için gerekli tedbirler 

alınması gerektiği 

• Tarihi vesikalardan eski şeriye sicillerinin korunması için tedbir alınması 

• Kütüphanelere devam eden öğrenci ve gençlerin hangi kitapları okudukları ile ilgili 

istatistiklerin hazırlanması 

• Bursa’da tarihi eserler hakkında doğru bilgi veren rehber hazırlanması ve bastırılması, 

tetkikte bulunmak isteyenler için kolay yollar gösterilmesi141 

Bursa Milletvekilleri Atıf Akgüç, Dr. Refik Karaman, Dr. Galip Kahraman, Dr. S. Konuk, Fatin 

Güvendiren, N.Tınaz, M.B.Pars, M.F.Gerçeker, N. Ayas, Refet Canıtez, Dr. Talat Simer, 1941 

yılı yaz tatilinde intihap daire merkeziyle bütün kazalarda gözlem ve tetkikler yapmışlar, bu 

tetkiklerde çeşitli iş zümresi mensubu halk temsilcileri ve seçmenlerle görüşmüşler, parti 

teşkilatıyla temasta bulunmuşlardır. Milletvekilleri gözlemleri neticesinde hazırladıkları seçim 

bölgesi raporlarında, halkın işiyle meşgul olduğu ve hükümetin savaş yıllarında takip ettiği savaş 

dışında kalma siyasetinden memnun bulunduğuna işaretle, Maarif Vekâletini ilgilendiren 

hususlar şu şekilde sıralanmaktadır.142 

                                                 

 

 

138 Bu konuda müfettiş, “Bursa halkı çoğunluğunu küçük esnaf, emekli gibi dar gelirliler teşkil etmekte, bunların 

çocukları tatil zamanında çalışmaktadırlar. Mekteplerin açılma ve kapanma zamanları halkı bu sebepten çok 

ilgilendirmektedir. Vekâlet bu açılma-kapanma zamanını kesin olarak ilan ederse iyi olacaktır.” demektedir.  BCA, 

490.1.0, 508.2041.1 
139 BCA, 490.1.0, 633.86.1 
140 CHP Bursa 1940 vilayet kongre zabıtlarında da, resmi kız lisesi açılması vilayet dileklerinden biri olarak 

gündeme getirilmiş, mevcut kız lisesi ücretleri yüksekliği, yalnızca zengin çocukları istifade etmesi, memur ve fakir 

çocukların yararlanamaması bu talebin sebebi olarak gösterilmiştir. Maarif müdürü tarafından yeni bir lise açılması 

güçlüğüne işaret edilmekle birlikte; Maarif cemiyeti ile temasa geçilerek ücretlerin mümkün derece indirilmesi, fakir 

halk çocukları için mahallinden mazbata alınmak suretiyle bu çocukların parasız okutulmasına çalışılması, nakliye 

ücretleri için de şehir otobüsleriyle temas edilmesi önerilerinde bulunulmaktadır. 490.1.0, 201.795.3 
141 BCA, 490.1.0, 632.83.1. 
142 BCA, 490.1.0, 632.84.1; BCA, 490.01.0.508.2041.1 
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• Bursa Sanatlar Okulunda143 teknik derslere ait kitaplar bulunmaması nedeniyle öğretimde 

güçlük çekildiği 

• Bursa’da dokumacılık motor okuluna ihtiyaç, bu ihtiyacın sanat okuluna dokumacılık 

şube açılmasıyla da karşılanabileceği144 

• Kız Öğretmen Okulu yatakhane kısmının çok harap vaziyette olduğu  

• Bursa vilayetinde köy enstitüsü kurulması, enstitünün Keles’te açılması uygun görüldüğü 

• Bursa için yaptırılan şehir planının tarihi kıymeti haiz eserler ve tarihi şahsiyetlere ait 

mezarların korunması noktasından iyi tetkik edilmesi gerektiği 

• Yeşil Türbe, Sultan Osman ve Orhan türbelerinin belli bir nezaret ve plan dâhilinde 

bakım ve tamiri yapılması 

• Bursa vilayetinde özel idarenin ilkokul öğretmenlerine 1932-1940 dönemi mesken bedeli, 

maaş farkı, harcırah, ikramiye, maaş farkı tertiplerinden 202.311 lira borçlu olduğu, bu 

yüzden öğretmenlerin sıkıntıya düştüğü, Maarif Vekâletinin bu konuyu tetkik etmesi ve 

vilayet bütçesine konulacak tahsisatla ödenmesini temini 

Bursa vilayeti eğitim kurumlarıyla ilgili dönemin resmi kayıtlarına geçen bir başka konu 

da,  Bursa Ziraat Mektebinin145 durumudur. CHP Vilayet Reisi Nurettin Öğünç’ün, CHP Genel 

Sekreterliğine gönderilen 7.5.1943 tarih ve 2/56281 sayılı yazısında, Bursa Ziraat Okulu 

kaldırılması yönünde girişimde bulunulduğuna ilişkin köy halkından aldığı 30.4.1943 tarihli 

telgrafa işaretle,  bu kurumun yalnız Bursa değil, bütün yurdun bağcılık, şarapçılık, meyvecilik, 

sütçülük gibi her türlü zirai kültürünün kaynağı olması ve köylülere zirai bilgi kazandırması 

itibariyle önemi vurgulamış ve Genel Merkezce bu yönde alınan bir karar varsa bunun önlenmesi 

talebinde bulunmuştur. 146   

Bu yazı üzerine Genel Sekreterliğin Ziraat Vekâleti ile iletişime geçtiği ve olayın aslını öğrenmek 

istediği görülmektedir. Ziraat Vekili Hatipoğlu’ndan CHP Genel Sekreteri Bilecik Milletvekili 

Memduh Şevket Esendel’e gönderilen 4 Haziran 1943 tarihli cevabi yazıda, bunun şayia olduğu 

belirtilmiş ve okulun durumuyla ilgili şu hususlara temas edilmiştir. 147 

• Bursa Ziraat Mektebinin, 1891’de kurulan eski bir kurum olduğu 

• Kurtuluş Savaşında düşman tarafından yakılmışsa da, çevresinin zirai açıdan önemi 

dolayısıyla aynı yerde tekrar açıldığı 

•  Okulun kapatılması hakkında Vekâletçe alınan bir karar olmadığı 

                                                 

 

 

143 Bu okul günümüzde Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim-öğretim vermektedir. 1868 yılında 

Bursa Valisi İzzet Paşa tarafından yoksul ve kimsesiz çocukları korumak amacıyla Islahhane olarak açılmış, 1899 

yılında Hamidiye Sanayi Mektebi adını almıştır.  
144 1943-1944 öğretim yılında okul bünyesinde motor atölyesinin açılmasıyla dört atölye ve dersliklerin bulunacağı 

bir bina yapılmıştır. 
145 Günümüzde Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak eğitim veren kurum  
146 BCA, 490.1.0, 467.1916.1 
147 BCA, 490.1.0, 467.1916.1 
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• Yalnızca savaş dönemi askeri zaruret dolayısıyla Bursa Ziraat Mektebi arazisinden bir 

kısmının, talepleri üzerine Milli Müdafaa Vekâleti emrine verildiği  

• Vekâlet emrine verilen bu arazi dolayısıyla, halk arasında mektebin Bursa’dan 

kaldırılacağı şayiası ortaya çıktığı  

• Bu şayianın Bursa askeri makamları tarafından kullanılan yanlış ifadeden kaynaklandığı 

• Bu tür şayiaların, mektep çalışmasını aksatacak mahiyette olması itibariyle, ilgililere 

gerekli tebligatın yapılması hususunun, 5.5.1943 tarih ve 9996 sayılı yazıyla Milli 

Müdafaa Vekâletinden talep edildiği  

Teftiş raporları, yalnız Bursa Merkez İlçesiyle ilgili değil; dönem içerisinde vilayetin diğer 

ilçeleriyle ilgili olarak da veriler sunmakta; vilayet genelinde eğitim ve kültür hayatını 

yansıtmaktadır. Bu verilerde, nahiye ve köylerdeki okul ve öğretmen ihtiyaçları açıkça 

belirtilmiştir. Buna göre Bursa vilayeti nahiye ve köylerinin eğitim ihtiyaçları tabloda 

gösterilmiştir. 148 

M.Kemalpaş

a 

Karacabey  Gemlik  Orhangazi  İznik  Yenişehir  Orhanel

i  

Mudanya  İnegöl  

Kaza 

merkezinde 

sanat okulu 

açılması için 

inşaata 

başlandığı, 

Çeltikçi 

köyünde 

yapılacak okul 

için çimento, 

lema demiri 

verilmesi; 

Çaltılıbük 

nahiye 

merkezi, 

Söğütalanı 

köylerine 

öğretmen 

gönderilmesi 

 

Kaza 

Merkezinde 

ortaokul ve 

bir sanat 

okulu 

açılması, 

halkın okula 

tahsis etmek 

üzere bina 

inşa ettikleri 

Akhisar, 

İsmet paşa, 

Yenice, 

Beylik, 

Çamlıca, 

Çeşnigir, 

Cambaz, 

Seyran, 

Akçesusurlu

k köylerine 

birer 

öğretmen 

verilmesi 

 

Haydariye, 

Selimiye, 

Şahin yurdu 

köylerine 

okul 

yapılması için 

yardım; 

Kurşunlu, 

Gencali, 

Muratoba, 

Fındıcak, 

Şükriye, 

Katırlı 

okullarına 

öğretmen 

veya eğitmen; 

dağlık olması 

nedeniyle 

öğretmen 

durmayan 

Feyziye 

okuluna 

köyden vazife 

görebilecek 

biri tayini 

Kaza 

merkezinde

ki ilkokul 

800 

mevcudun 

ancak 300 

ünü 

okutabildiği

, buna acele 

çare 

bulunması; 

Narlıca ve 

Karsak, 

Müslim 

gürle 

köylerine 

birer 

öğretmen 

gönderilme

si 

 

İnikli, 

Balarım, 

Kötüstan, 

Dereköy, 

Çakırca, 

Mecidiye 

köylerind

e acilen 

öğretmen 

verilmesi; 

Kaza 

merkezin

de ilkokul 

yetersizli

ği; iki 

sınıf 

eklenmesi 

daha 

önceki 

kongreler

de talep 

edildiği, 

bu cihetin 

önemli 

dikkate 

alınması 

Köprühisar 

köyünde okul 

olarak yapılan 

binanın 

jandarma 

tarafından 

boşaltılması 

Afşar, Kara 

bahadır, Alaylı 

köylerinin 

1938 de ortak 

yaptırdıkları 

okul, 

Selimiye, 

Hamidiye,  

Mahmudiye, 

Karasıl,  

Karamca 

köylerine 

öğretmen veya 

eğitmen 

Keles 

nahiye 

merkezi

ne, 

Belenver

en 

köyüne 

bir 

öğretme

n daha 

verilmes

i 

 

Ortaokul 

yapılması 

ya da gece 

sanat okulu 

açılması 

Veletler 

köyüne 

eğitmen, 

Trilye 

ilkokula iki 

öğretmen, 

binanın 

özel 

muhasebey

e devri, 

Misebolu 

köyünden 

alınan 

öğretmen 

yerlerine 

yenileri 

gönderilme

si 

 

Yeniceköy  

okulu beş  

Sınıflı, 200 

den 

fazla 

öğrencisi 

mevcut. Bir 

öğretmenle 

idaresi zor 

olduğundan 

acele 

öğretmen  

gönderilme

si 

 

 

 

 

                                                 

 

 

148 BCA, 490.1.0, 633.86.1 
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Sonuç  

CHP Parti teftiş raporları, Bursa milletvekillerinin seçim dairesi raporları, halkevi başkanlarının 

Genel Merkeze gönderdiği raporlar, İkinci Dünya Savaşı Bursa’sının idari, siyasi, sosyal, kültürel 

bir tablosunu ortaya koyması açısından büyük önem taşımaktadır. Dönem içerisinde Bursa 

Vilayeti genelinde düzenli olarak teftiş yapıldığı, vilayet müfettişlerinin teftiş bölgelerinde bizzat 

bulunduğu, seçim ve parti kongrelerini yakından takip ettiği ve teftiş faaliyetleri için yılda iki kez 

Genel Merkeze yapılan teftişlerle ilgili raporların sunulduğu görülmektedir.  

Bu raporlardan Bursa Merkez ve ilçelerindeki halkevleri ve halkodalarının durumu, vilayet 

genelinde mevcut gençlik ve spor teşekkülleri, yerel basın-gazete ve dergiler, Bursa merkez ve 

ilçelerinde örgün eğitim, yaygın eğitim hususlarında önemli veriler elde edilmiştir. 

Teftiş raporlarında öncelikli olarak vurgulanan husus, tek parti iktidarının ortaya çıkardığı parti-

devlet özdeşliği anlayışı içerisinde, parti prensiplerinin vilayetlerdeki yerel parti teşkilatı, yerel 

yöneticiler ve halkevi teşkilatı kanalıyla yaygınlaştırılmasıdır. Bu hususta da, vilayette parti 

teşkilatı, yerel yönetim, halkevi teşkilatı ve parti dışı teşekküller arasındaki ilişkiler önem 

kazanmıştır.  

Bursa Vilayetine ilişkin raporlarda, bu hususta yerel bürokratik ilişkilerde zaman zaman kendini 

gösteren sorunlara temas edildiği ve yerel yöneticilerden beklentilerin ortaya konulduğu 

görülmektedir. Bu raporlarda yer önemli hususlardan biri, Bursa’da 1939-1942 yıllarında valilik 

yapan Refik Koraltan’la ilgili müfettişin tespitleridir. Müfettiş, Valinin merkez ve kazalarda parti 

ve halkevine ilgisizliğine işaret ederken, bu durumun devam edeceği düşüncesinde olduğunu 

açıkça belirtmektedir. Refik Koraltan’ın 1946 yılında Demokrat Parti kurucuları arasında yer 

aldığı düşünüldüğünde, parti ile ayrışmasının Bursa Valiliği Döneminde başladığı söylenilebilir.  

Halkevine ilişkin teftiş raporları, Bursa Vilayetinde özellikle Bursa Merkez ve İnegöl 

halkevlerinin aktif olduğunu, Mudanya ve Gemlik halkevlerinin beklentileri karşılayamadığını, 

diğer kazalardaki çalışmaların da kısmen başarılı şekilde yürütüldüğünü ortaya koymuştur. 

Raporlarda Gürsu nahiyesinde halkevi olarak açılan teşkilatın yetersiz kalması nedeniyle, 

halkodasına dönüştürülmesinin daha faydalı olacağı belirtilmektedir.  

Bürokratik işleyişte yaşanan sıkıntılar, kurumlar arası işbirliği eksikliği, mali kaynak yetersizliği, 

parti binalarının aynı zamanda halkevi binası olarak kullanılması nedeniyle mevcut binaların 

ihtiyacı karşılayamaması ve yeterli eleman bulunamaması gibi nedenler ise, vilayet genelinde 

halkevi teşkilatlanmasını olumsuz etkilemiştir. Bununla birlikte vilayetteki bütün halkevi ve 

halkodası teşkilatlarında, hesap, demirbaş eşya, kütüphane defterlerinin talimata uygun tutulduğu 

görülmektedir.  

Halkevleri, bulundukları yerlerde parti-devlet bütünleşmesinin sembolü olmuş, ülkenin kültür 

hayatında bütün vasıtalarıyla en ön safta yer alma misyonu üstlenmiştir. Dönem içerisinde 

halkevleri, vilayetteki bütün sosyal ve kültürel çalışmaların kendi bünyesinde ve programlı bir 

çalışma sistemi içinde yürütülmesi hususunda hassasiyet göstermiştir. Orhaneli kazasında şehir 

kulübünün açılması, Bursa Merkezde Türk Tarih Kurumunun ayrı bir heyet oluşturması olumsuz 

karşılanmış; bu tür faaliyetlerin önüne geçilmesi önemle vurgulanmıştır.  
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Parti müfettişleri, incelenen dönemde halkevi teşkilatı yanında, Kızılay, Çocuk Esirgeme, Türk 

Hava Kurumu, Yardımsevenler Derneği, spor ve gençlik teşekkülleri, vilayet yerel basını ile ilgili 

olarak da gözlemlerde bulunmuş; bu kurumların parti ile ilişkileri ve parti prensiplerinin 

yaygınlaştırılmasına etkileri hususunda tespitlerini rapor halinde sunmuşlardır. 

İncelenen dönemde vilayet genelinde halkevlerine, özellikle Ulus, Cumhuriyet, Bursa ve Açıkses 

gazeteleri, Ülkü, Radyo ve Köye Doğru dergileri gönderilmektedir. Burada dikkati çeken bir 

husus, Orhaneli kazası halkodasına 9 sayı Pictorial Education ve 1942 yılına ait 2  sayı The 

İllustrated London News dergisinin gelmesidir. Bununla birlikte bazı kazalarda halkodaları yeni 

açıldığı için, kaza köylerinde mevcut halkodalarına gelen süreli yayınlar hususunda bir takım 

yetersizlikler tespit edilmiştir.  
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KÖK TÜRK YAZITLARININ TÜRK EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ VE 

ÖNEMİ 
 

 

Mustafa GÖKÇE149, Hasan IŞIK150  
 

ÖZET 
Uzun bir geçmişe sahip olan Türk eğitim tarihi kendi içinde birçok önemli veriyi ve örneği 

barındırmaktadır. Günümüz Türk eğitim birikimleri üzerinde durulurken daha çok Anadolu’da 

gerek Selçuklu gerekse Osmanlı birikimine başvurulmakta ve ortalama son bin yıllık dönem 

vurgulanmaktadır. Hâlbuki bu bin yıllık Anadolu eğitim tarihinin temellerini oluşturan Türkistan 

eğitim hazinesi bulunmaktadır. Türk eğitim tarihçilerinin gerek Türkistan alanına fazla ilgi 

duymamaları gerekse bu alanın sunduğu hazinenin verilerinin yeterince değerlendirilmemiş 

olmasının eğitim tarihinde bu dönemin ihmaline yol açtığı söylenebilir. Bu nedenle Türk eğitim 

tarihinin temellerinin ortaya konulması açısından büyük öneme sahip olan yazıtlar üzerinde 

çalışmalar yapılmalıdır. Çalışmada, Kök Türk dönemi ve sonrası Türk yazıtlarının Türk eğitim 

tarihi açısından değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Hiç şüphesiz Türk tarihinin geçtiği her 

coğrafyada yazıt kültürünü görmek mümkündür. Türk yazıtları İslam öncesi dönemde çok geniş 

coğrafyada Türk devletlerinde eğitim, öğretim, okuryazarlık gibi faaliyetlerin yapıldığını gösteren 

kanıtlardır. Bu kanıtların dışında yazıtlardan elde edilecek verileri destekleyen başka kanıtlar bu 

dönem üzerine yapılacak eğitim konusuyla ilgili tespitleri güçlendirmektedir. Orhun yazıtları gibi bir 

eserin meydana gelmesinin arka planında eğitim konusu ve faaliyetlerinin olması kaçınılmazdır. 

Yazıtlar hem bu döneme kadar bir eğitim tecrübesinin olduğunun hem de yazıtların içeriğinde 

verilen mesajla halkın eğitiminin amaçlandığının bir göstergesidir. Çalışmada yazıtların eğitici 

birçok yönünün olduğu, eğitici bir üslupla yazıldığının ortaya konulmasına çalışılacaktır. Kök Türk 

dönemi ve sonrası yazıtların içerik analizi yapılarak dönemin eğitim durumu, okullaşma, 

okuryazarlık seviyesi gibi konular üzerine tespitlerde bulunulmaya çalışılacaktır. Yazıtlara yönelik 

yapılacak içerik analizi yöntemi ile yazıtların Türk eğitim tarihinde yeri ve önemi vurgulanacak bu 

konuda yapılması gerekenler belirtilecektir. 

Anahtar Sözcükler: Orta Asya, Anadolu, Türk tarihi, eğitim, yazıtlar. 
 

Giriş 

Tarih biliminin temelinde insanlığın tecrübelerinin yazı ile kaydedilmesi yer almaktadır. Herodot 

da tarih kavramını insanların ve insan topluluklarının başından geçenleri kaydetme yoluyla 

edinilen bilgi anlamında kullanmıştır. Bu açıdan bir kâğıt parçasına, bir süs eşyasına ya da bir 

taşa yazılmış olan tarihsel bir kayıt yazısız olan nesnelere göre daha fazla ilgi görmüştür. 

Tarihi kaydetme aracı olarak kullanılan yazı Mezopotamya ve Akdeniz kıyılarında etkin bir 

şekilde kullanılmıştır. Türk tarihine ilişkinse Ortaylı (1998:45) “8. asra gelinceye kadar Türklerin 

tarihlerini kendilerinden değil, komşularından öğrenebilirsiniz.” demiştir. Ortaylı’nın bu tespiti 

yapmasında yani 8. yüzyılı bir dönüm noktası olarak vurgulamasında hiç şüphesiz bu dönem ile 

tarihlendirilen Türk yazıtlarının etkisi vardır. Orhun bölgesinde tarihe bir iz olarak yazıtların 
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dikilmesi aslında bir dönüm noktası olarak alınabilir. Bunu ifade ederken de bu tarihten önce 

Türklerin yazıyı kullanmamış olduğu da anlaşılmamalıdır. Bu yazıtlar yazı ile ilişkili uzunca bir 

birikimin sonucudur.  Bunun yanında Türk tarihi ve kültürünün varlığı, klasik anlamda tarihî 

belgelerin ve bilgilerin uzandığı yıllardan başlatılmıştır. Hatta bu bir gelenek durumuna 

getirilmiştir. Dolayısıyla Türkler, genel olarak, birkaç bin yıllık tarihe ve kültüre sahip bir millet 

olarak kabul edilmiştir.   

Pek çok tarihçi; insanların yaşadığı olayların yazının bulunması ile kayda alındığını düşünerek 

tarihî çağları yazının bulunuşu ile başlatmak hatasına düşmüş veya kasıtlı olarak böyle bir yola 

gitmiştir. Haliyle yazı öncesi Türk tarihi ve kültür birikiminin göz ardı edilmesi hatasına da 

düşülmüştür. Aslında bir mağara ya da kaya resmi de belirli bir eğitim sisteminde ortaya çıkmış 

sanat eseridir ve içerdikleri mesajlar açısından eğitim aracı olarak değerlendirilebilir 

(Childe,2001:51). Örneğin yazının kullanıma başlamasından çok önceleri Türkler kayalara 

çizdikleri resimler ve figürlerle, yani petroglifler ile birçok unsuru kayıt altına almışlardır. Bu 

resimler olay ve olguları kaydetme yolunda ilk girişim olarak değerlendirilmelidir. En eski yazılı 

kaynakların M.Ö. 3000’den daha eskiye gitmemesine rağmen, Sibirya’nın Irkuts bölgesinde yer 

alan Lena Kaya Resimleri’nin çizilişinin M.Ö. 14–12 binlere kadar uzanması bu tespiti ortaya 

koyar niteliktedir.  Bu açıdan yedi yüzlü yıllarda dikilen Orhun Yazıtları’nın arkasında yaklaşık 

10 bin yıllık bir dönem yatmaktadır.  Tabiî ki bu tespitin yapılmasında sadece bu kaya resimleri 

yeterli değildir, bunun yanında aynı karakteri gösteren kilim ve halı motifleri ile damgalar da bu 

birikimin göstergeleridir. Bu uzun sürecin sonucudur ki Orhun’daki yazıtlar ortaya çıkmıştır. Bu 

uzun süreçte ortaya çıkan resimler ve damgalar sonraki dönemlerde keşfedilen yazı ve alfabenin 

temelini teşkil etmiştir. Bunu yazıtlarda kullanılan Orhun Alfabesi’nde rahatlıkla görebiliriz. 

Türkistan’ın çeşitli bölgelerinde görülen kaya resimlerinin çizgileri, hatta Türk halı ve 

kilimlerindeki bazı motiflerin Orhun Alfabesi ile benzerlikler arz ettiği rahatlıkla ortaya 

konulabilir.  Yine aynı şekilde birer sanat eserinin ötesinde olan damgaların da her biri bir 

duygunun, bir sosyo-kültürel hayatın, başka bir ifadeyle sosyal yapıların dile getirildiği (Aksoy, 

2011:133), Türk eğitim tarihinde ele alınabilecek yazılı anlatı metinleridir.  Ayrıca bu 

damgalardan hece, yarı hece ve harf şeklinde yazıya doğru giden bir yol izlenmiştir. Bundan 

sonra da alfabe veya düzenli yazı dönemi başlamıştır. Kök Türk Yazıtları da damgalarla başlayan 

sürecin sonucunda oluşan yazının kullanıldığı bir evreyi temsil etmektedir (Demir, 2009: 10). 

Türk eğitim tarihi açısından önemli bir materyal olan Kök Türk Yazıtlarının tarihi arka 

planındaki bu noktalarında göz önüne alınması eğitim tarihi açısından da önemlidir.  

 

Türk Eğitim Tarih Açısından Orhun Yazıtları Öncesi Dönem 

Türk eğitim tarihi açısından Orhun Yazıtları öncesinde ortaya konulan tecrübe ve birikim; 

Mezopotamya’da M.Ö. 3000’lerde, Çin’de M.Ö. 1000’li yıllarda yazının kullanılmaya 

başlamasına rağmen Türklerin ancak M.S. sonra 8. asırda yazıyı kullanmaya başladığı şeklindeki 

görüşlere eleştirel bir yaklaşımla yaklaşmayı gerektirir.  Tük eğitim tarihinde Orhun’daki yazıtlar 

ele alınırken Demir (2009:15)’in de belirttiği gibi Sibirya’daki M.Ö. 14 binlere kadar 

tarihlendirilebilen kaya resimlerinin göz ardı edilmemesi gerekmektedir. Kaya resimleri dışında 
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Türkistan sahasında yapılan araştırmalar sonucunda yazının tarihi çok daha eski dönemlere 

götürülebilmektedir. Örneğin Esik Kurganı’ndaki yazı bu tespitin ortaya konulmasında önemli 

bir kanıttır. Kırgızistan, Moğolistan ve Kazakistan sahalarında yapılan yüzey araştırmalarında, 

Kök Türk harfli Esik Yazıtı’nda, Talas Çubuğu’nda kullanılan şekillerle yazılmış, Saka ve Hun 

dönemlerine ait olmaları kuvvetle muhtemel yeni yazıtlar da tespit edilmiştir (Alyılmaz, 2011: 

26).  Ayrıca her ne kadar Çin kaynakları Hunların yazıları yoktu dese de hem arkeolojik kanıtlar 

hem de Çin kaynaklarındaki bazı ipuçları Hunlar döneminde de yazının kullanılma ihtimalinin 

olduğunu göstermektedir. Noin Ula ve diğer arkeolojik alanlarda yapılan kazılarda Hunlara ait 

ahşap parçalar üzerine kazınmış 20’den fazla karakter bulunmuştur (Ishjamts, 2001:161). 

Moğolistan bölgesinde birçok yazıt bulunmaktadır. Bunların bir kısmı Kök Türk öncesine, bir 

kısmı Kök Türk dönemine, bir kısmı da Kök Türk sonrasına aittir (Alyılmaz, 2011:27). Türk 

eğitim tarihi ele alınırken de bu noktanın göz önüne alınması gerekmektedir. Orhun Yazıtlarına 

kadar bu birikimin ve geleneğin oluşmasında hiç şüphesiz bir eğitim yaklaşımı ortaya konulmuş 

olmalıdır. 

Çalışmaya konu olan Kök Türk Devleti’nin daha kuruluşunun ilk yıllarında dikilen yazıtlar bile 

Orhun’daki meşhur yazıtlar öncesi birikimi ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. 

Örneğin 582 yılına tarihlendirilen Bugut Yazıtı bu noktada dikkat çekmektedir. Altında 

kaplumbağa kaidesi, tepeliğinde kurttan süt emen çocuk tasviri bulunan bu yazıt üç yüzü Soğdça 

bir yüzü Sanskritçe yazılmıştır.  Yazıtta Mahan Tigin ile Taspar Kagan dönemindeki olayların 

yanı sıra Türk devletinin sosyal yapısına ilişkin unvan ve kavramlar ile Türk milletinin yaşayış ve 

inanışlarına ilişkin veriler mevcuttur (Alyılmaz, 2011: 27). Tarihî olayların anlatıldığı biyografik 

ve didaktik bir eser olma özelliğini taşıyan Bugut Yazıtı, hem içerik hem de şekil açısından 

sonraki yıllarda vücuda getirilen Türk bengü taşlarına da örnek teşkil etmiştir.  

Bugut Yazıtı dışında Kök Türklere ait olan ve Orhun Yazıtlarından önceki tarihlerde yazılmış 

olan yazıtların sayısı 350 civarındadır. Bu yazıtların büyük çoğunluğu dağlarda kayalar üzerine 

yazılmıştır. Orhun bölgesi dışında da yer alan bu yazıtların önemli bir bölümü Güney Sibirya’da, 

Yenisey Yazıtları da denilen Yenisey ırmağının hayat verdiği topraklarda bulunmaktadır. Bu 

yazıtlarının diğer bir önemli kısmı da Kırgızistan sınırları içinde Talas Yazıtları olarak bilinen 

Talas Nehri kıyılarındadır. Kırgızistan’da Talas bölgesinde 20, Koçkor bölgesinde 21 olmak 

üzere 41 tane yazıt bulunmaktadır. Büyük bölümü tek satırdan oluşan Koçkor bölgesi yazıtları, 

yazıtın ait olduğu kişinin lakabını, mensup olduğu boyun ve yaşadığı yerin adını içermektedir. 

Talas bölgesindekiler ise Koçkor’dakilere göre daha kapsamlıdır. Bu eserlerde yazıtın sahibinin 

hayatta iken yaptıkları ile sevdiklerinden ayrılığının üzüntüsü dile getirilir. Batı Türkistan 

sahasında ise Orhun, Yenisey ve Talas yazıtları kadar bilinmeseler de 60 civarında yazıt 

bulunmaktadır (Alyılmaz, 2011: 28).  Buraya kadar bahsedilen birikim sonucunda ortaya çıkan 

Kök Türk harfli metinlerin yani yazıtların sadece Orhun ile sınırlı kalmadığı geniş bir coğrafyaya 

da yayıldığı görülmektedir.  

Hiç şüphesiz bu yazının ve yazıtların bu kadar geniş bir coğrafyada karşımıza çıkmasında eğitim 

noktasının göz artı edilmemesi gerekir. Yazı yazmanın eğitim yolu ile öğretildiği ve bu şekilde 

yazmanın hatta okumanın yayıldığı genel kabul gören bir durumdur. Ayrıca bu kadar geniş bir 
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coğrafyaya Orhun harfli yazının yayılması, bu yazıyı okuyacak bir kitlenin var olması gerektiği 

gerçeğini gözler önüne sermektedir.  

Sertkaya’ya (2001:23) göre eski  Türkler çok geniş bir coğrafyada eğitim, öğretim yaptılar. 

Çünkü yazı, taşların dışında para, bardak, tabak, çanak, küpe, yüzük, bilezik, kılıcın-bıçağın 

kabzası, kemer tokası, atın gemi gibi günlük hayatta kullanılan nesneler üzerine yazılarak 

kullanıldığına göre, süs için yazılmış olması mümkün olamaz. Demek ki halk, okuyor ve 

yazıyordu. Günlük eşyalarında yazıyı kullanıyordu. Uygur dönemine ait 23 okulun varlığından 

bahseden Sertkaya’ya göre muhtemelen Kök Türk döneminde de buna benzer okullar mevcuttu.  

Sertkaya ile benzer görüşlere sahip olan Vasilyev (2000: 1050)  göre de günlük yaşamda 

kullanılan çok sayıda eşyanın üzerinde yazılara rastlanması, geniş okuyucu kitlesinin olduğu 

görüşüne kaynaklık eder.  

Yazıtların çok miktarda okuyucu için yazılmış olduğu fikri, Gumilöv tarafından da dile 

getirilmiştir. Okuma yazma bilmenin Türkler arasında yaygın olmasını Çin metinlerinin şu 

bildirisi de gösteriyor: 574 yılında bir kağanın isteği üzerine Kuzey Tszi imparatoru, bir Budist 

keşişe "Nirvana Sudur"u Türklerin diline çevirtip, bu çeviriyi Türkleri Budizm’e çekmek 

amacıyla aralarında dağıtmayı emretmişti. Konargöçerler arasında dini propagandanın ancak 

misyonerler yardımıyla değil, merkezi iktidar olan Budist kağanın önerdiği gibi, yazılı belge ile 

de yapılması, G. Clauson'un şu fikrine uyabilir: "Yollıg-tegin ve yazıt yazan başka kimseler, 

özellikle devlet bakımından önem taşıyan yazıtları yazanlar, okuma yazmayı bir okuldan 

öğrenmişlerdir. O zaman bu okulda günlük yaşamda kullanılan alfabeden farklı ve ancak kağan 

için yapılan yazıtlarda kullanılan daha güzel ve elverişli bir alfabenin hazırlanması için çaba 

harcanmıştır ( Vasilyev 2000: 1047). 

Kaya üzerine çizilen resim, figür ve yazılar incelendiğinde sosyal ve fen bilimlerinin pek çok 

alanında binlerce yıl geriye gidilebilmektedir (Demir, 2009:6).  Kök Türk dönemi yazıtları içinde 

8. yüzyılda Vezir Tonyukuk, Köl Tigin ve Bilge Kağan adına yazılan kitabeler ayrı bir yere 

sahiptir. Devleti Çin hâkimiyetinden kurtaran Kutlug Kağan’ın oğulları ve veziri adına dikilen bu 

yazıtlar Türk milletinin yaklaşık iki yüzyıllık tarihinde yaşanan olayları ve bu olaylardan 

alınması gereken dersleri içermektedir. 

 

Kök Türk Yazıtlarının Türk Eğitim Tarih Acısından Önemi  

Hunlara göre Kök Türklerle ilgili elimizde eğitim konusunda dile getirilebilecek daha fazla 

bilgiler bulunmaktadır. Kök Türk Devleti dönemi birçok konuda olduğu gibi eğitim konusunda 

da bir dönüm noktasıdır. Hunlara göre Kök Türklerin 38 harfli gelişmiş bir alfabelerinin olması, 

yazılı eserler bırakmaları bu dönüm noktasını ortaya koyan farklılıklardır.  Kök Türk dönemi 

Türk tarihinin kendi öz kaynaklarına kavuştuğu dönem olmak bakımından da bir dönüm 

noktasıdır. Bu farklılıklardan dolayı Kök Türklerin yazı konusunda örgün bir eğitim yaptıkları 

sonucuna -kesin olmamakla beraber- ulaşabiliriz. Vasiliyev’e göre, kimi araştırmacıların küçük 

notları ve tek tük gözlemleri, artık delillerin bir bütünlüğünü oluşturur. Bu deliller, Kök Türkler 

arasında okuma yazma bilmenin oldukça yayılmış olduğunu gösterir (Vasilyev, 2000:1050). 
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Kültür tarihçileri Kök Türk Devleti’ne ait olan anıtları, bir kültürün gelişmişlik alâmeti 

saymışlardır. Bu anıtlar, Türkleri destan çağından yazılı tarih çağına taşıyan önemli kültür 

varlıklarıdır. Arkeolog Sprengling, Tonyukuk Kitabesini için: “Avrupa dillerinde, Yunanca, 

Latince, Mısırca, Babil, Hitit, Elâm dillerinde, Sinâ dilinde, İbranî, Fenike, Arâmî, Nebatî, 

Falmîra, Süryanî Dillerinde, Güney ve Kuzey Arap Dillerinde, Eski Frasça, Pehlevî ve Modern 

Farsça’da, kitabeler gördüm. Tonyukuk Kitâbesi düzeyinde bir yapıta, bir sanatsal inceliğe, 

böylesi açık ve güzel ifade edilmiş cümlelere bir başka yerde daha rastlamadım” (Türker-Küyel, 

2001:59) diyerek yazıtların önemini ortaya koymuştur.   

Kök Türklerin bu abideleri kendi alfabeleriyle yazmalarının ayrı bir önemi de bulunmaktadır. 

Özellikle Orhun’daki yazıtların içeriği, konunun ele alınıp işleniş biçimi, kullanılan dilin 

gelişmişlik düzeyi ve edebi niteliği bu yazıtlar ile ilgili eğitim noktasını göz ardı edilmemesi 

gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu ustalığın ortaya konulmasında alınmış olan bir eğitim ve 

bunları okuma seviyesine uygun da eğitimli bir kitleyi gerekli kılmaktadır.  Türk eğitim tarihi 

açısından birçok bilgiyi ve öğretiyi barındıran bu yazıtlar ile ilgili olarak Gumilöv (1999:429), 

yazıtların Türk toplumumun geniş tabakalarına hitap eden propaganda metinleri olarak 

kullanıldığını belirtmiştir. Yazıtlarda birçok yerde propaganda içerikli ifadeler bulmak 

mümkündür (Tombuloğlu, 2018:1360). Ancak yazıtlar aslında halkın eğitilmesi ve bu eğitim ile 

yönlendirilmesinin amaçlandığı metinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin yazıtlarda yer 

alan: “Türk beyleri ve milleti işitin! Türk budunun derlenip birleştirilmesini ve devlet idaresini bu yazıta 

vurdum. Nasıl yanılıp öldüğünü de buraya vurdum. Ne sözüm varsa hep bu yazıt taşına vurdum. Bunları 

görün ve bilin. Şimdiki Türk milleti ve beyleri! Bu kağanlık çağında bana bağlı beyler! Siz mi 

yanılacaksınız” (Ögel, 1988: 114) ifadeleri bu görüşü destekler niteliktedir. Burada ifade edilen 

“bunları bilin” kısmı eğitim açısından dikkat çeken bir noktadır. Halkın idarecisi halkının belli 

konuları bilmesini, öğrenmesini istemektedir. Bu yaklaşım yazıtların hazırlanmasında bir ders 

kitabı hazırlama mantığı gibi, bir eğitim amacı güdüldüğünü ortaya koymaktadır.   

Yine aynı şekilde yazıtlarda bir tarih ders kitabı hazırlamadaki gibi amaçların güdüldüğü 

görülmektedir. Örneğin bu yazıtlarda daha önceki devletin nasıl çöktüğü anlatılmış ve yazıtları 

okuyacakların bunlardan bir şeyler öğrenmesi, ders çıkarması amaçlanmıştır. Bu konu ile ilgili 

olarak İstemi Yabgu’nun oğlu Tardu ile Işbara Kağan ve Tal-lo-pien arasında yaşanan iktidar 

kavgaları  yazıtlarda şu şekilde yer bulmuştur:  

Ondan sonra küçük kardeşi kağan olmuş tabii, oğulları kağan olmuş tabii. Ondan sonra 

küçük kardeşi büyük kardeşi gibi kılınmamış olacak, oğul babası gibi kılınmamış olacak. 

Bilgisiz kağan oturmuştur, kötü kağan oturmuştur. Buyruku da bilgisizmiş tabii, kötü imiş 

tabii. Beyleri, milleti ahenksiz olduğu için, Çin milleti hilekar ve sahtekar olduğu için, 

aldatıcı olduğu için, küçük kardeş ve büyük kardeşi birbirine düşürdüğü için, bey ve milleti 

karşılıklı çekiştirdiği için, Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış, Kağan yaptığı kağanını 

kaybedi vermiş. Çin milletine beylik erkek evladı kul oldu, hanımlık kız evladı cariye oldu. 

Türk beyler Türk adını bıraktı. Çinli beyler Çin adını tutup, Çin kağanına itaat etmiş. Elli yıl 

işi gücü vermiş. Doğuda gün doğusunda Bökli kağana kadar ordu sevk edivermiş. Batıda 

Demir kapıya kadar ordu sevk edivermiş. Çin kağanına ilini, töresini alı vermiş. Çin 

Kavmi’nin sözü tatlı, hediyesi mülayim imiş. Tatlı sözü, mülayim hediyesi ile arayıp uzak 
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kavimleri yaklaştırır imiş. Yakınına konduktan sonra da fesat bilgisini orada yayarmış. İyi 

hakim kişiyi, iyi cesur kişiyi yürütmez (ilerletmez) imiş… Tatlı sözüne, mülayim hediyesine 

kapılarak çok Türk kavmi öldü (Orkun, 1994: 31-32). 

Bilge Kağan’ın yazdırdığı bu yazıtın halkı düşmanlarına karşı uyarmak gibi bir eğitim amacının 

olduğu görülmektedir. Böylece bu satırlarda halkın geçmişten dersler çıkarmasının amaçlandığı 

şimdiye ve geleceğe yön verme şeklinde bir eğitim hedefinin olduğu görülmektedir. Bilge Kağan, 

adeta bir eğitimci gibi geçmişte yaşanan olaylardan ders alınması gerektiğini vurgulamak, halkını 

bu konuda eğitmek ihtiyacını hissetmiştir.  

Bir eğitim materyali niteliğinde olan söylevinde Bilge Kağan geleceğe ilişkin de uyarılarını 

açıkça belirtmiştir: 

Göğe benzer gökte olmuş Türk Bilge Kağan, zamanda (iktidar mevkiine ) oturdum. Sözümü 

nihayete kadar işit: Benden sonra gelen küçük kardeş ve yeğenlerim, oğullarım bütün soyum, 

milletim; Sağdaki şadapıt beyler, soldaki Tarkanlar, buyruk beyleri Otuz Tatar, Dokuz Oğuz 

Beyleri, milleti, bu sözümü iyice işit, sağlamca dinle: İleri gün doğusuna, beri gün ortasına, 

geri gün batısına, yukarı gece ortasına doğru (olan) bu içindeki millet(ler) hep bana itaat 

eder. Bunca milleti hep tanzim ettim. Şimdi de fesat olmaksızın Türk hakanı Ötüken 

ormanında oturur ise ülkede de mihnet olmaz. İlerde Şantun ovasına kadar sefer ettim, 

denize hiç erişmedim. Beride Şantun Dokuz Ersin’e kadar sefer ettim.  Tibet’e hiç 

erişmedim. Geride İnci Irmağını geçerek Demir Kapı’ya kadar sefer ettim. Yukarıda Yer 

Bayırku yerine kadar sefer ettim. Bunca yerlere kadar (Türk kavmini) yürüttüm. Ötüken 

Ormanında yabancı hükümdar yokmuş.  Memleket idare edecek yer Ötüken Ormanı imiş ( 

Orkun, 1994:  22-24). 

Aynı şekilde Köl Tigin Yazıtı’ndan da eğitim tarihi açısından önemli olan başka bir bölümünde 

yaşanan olayların öğretilmesinin milletin hafızasını canlı tutma ve halk arasında dayanışmanın 

sağlanmasına ilişkin rolüne güzel bir örnek verilebilir:  

Türk halk kitlesi şöyle demiş: illi millet idim, ilim şimdi hani, kime ili kazanıyorum der imiş. 

Kağanlı millet idim, kağanım hani, ne kağana işi gücü veriyorum der imiş. Öyle deyip Çin 

kağanına düşman olmuş. Düşman olup, kendisini tanzim ve tertip edemediğinden yine teslim 

olmuş. Yukarıda Türk tanrısı, Türk mukaddes yeri, suyu öyle tanzim etmiş. Türk milleti yok 

olmasın diye, millet olsun diye babam İlteriş Kağanı, annem İlbilge Hatunu göğün 

tepesinden tutup yukarı kaldırmış olacak. Babam kağan on yedi erle dışarı çıkmış. Dışarı 

yürüryor diye ses işitip şehirdeki dağa çıkmış, dağdaki inmiş, toplanıp yetmiş er olmuş. 

Tanrı kuvvet verdiği için babam kağan askeri kurt gibi imiş, düşmanı koyun gibi imiş. 

Doğuya, batıya asker sevk edip toplamış yığmış. Hepsi yedi yüz er olmuş.  Yedi yüz er olup 

ilsizleşmiş, kağansızlaşmış milleti, cariye olmuş, kul olmuş milleti, Türk töresini bırakmış 

milleti, ecdadımın töresince yaratmış, yetiştirmiş. Töliş, Tarduş milletini orda tanzim etmiş. 

Yabguyu, şadı orda vermiş (Orkun, 1994:33). 

Bu satırlardan anlaşılacağı gibi İlteriş Kağan, Çin’e karşı isyan hareketini başlatınca dağdakiler 

ve şehirdekiler toplanarak bu harekete katılmıştır. Yazıtta bu metinlere yer verilerek aslında halk 

arasında bir kimlik inşasının amaçlandığı görülmektedir. Bu şekilde halkını eğitmeyi amaçlayan 

yönetici kadro kimliksiz yetişecek bireyin, kimliksiz topluma sebep olacağının ve bu şekilde de 

milletin kesinlikle bir gün yok olmaya mahkûm olacağının farkındadır.   
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Yine Tonyukuk’un yazıtında Kök Türk Devleti’nin temellerinin nasıl atıldığını, kağanına ihanet 

eden bir milletin sonunun yok olmak olduğu, devletine ve milletine bağlı olmanın gerekliliği 

öğrenilebilmektedir. Tonyukuk Yazıtı’nda konuyu şu şekilde dile getirmiştir: Türk milleti hansız 

olmasın diye Çin’den ayrıldı. Han sahibi oldu. Fakat sonra hanını koyup tekrar Çine teslim oldu. O 

zaman Tanrı böyle demiş: (Sana) han verdim. Hanını koyup hüküm altına girdin. Hüküm altına girdiği 

için Tanrı ölüm vermiş. Türk milleti öldü, mahvoldu, yok oldu. Türk milletinin yerinde boy kalmadı. 

Ağaçtan taşta kalmış toplanıp yedi yüz (kişi) oldu. (Bunların üçte) iki kısmı atlı, (üçte) bir kısmı yaya idi. 

Yedi yüz kişiye Kumanda edenlerin büyüğü şad idi’ (Orkun, 1994: 100).  

Yazıtlarda eğitim amaçlı tarih bilgisine işaret olunması noktasında: “Türk beyleri ve milleti bunu 

işitin. Türk milletinin derlenip toparlandığında (birlik olduğunda) (güçlü) devlet olacağını 

buraya kazıdım; yanıldığında (birlik beraberlik içinde olmadığında) öleceğini de yine buraya 

kazıdım” denilmektedir. Köl Tigin Yazıtı’ndaki bu ifadeler, milleti uyarıcı vasfı ile gerçek bir 

babanın evlatlarına en içten nasihatleri, ikazları ya da bir öğretmenin öğrencilerine vatanseverlik 

gibi değerleri kazandırma amacıyla bir ders işlemesi gibidir.  Yazıtlara baktığımızda hakanın 

halkı eğitici bir üslup kullandığı sonucuna rahat bir şekilde ulaşabiliriz.  

Yazıtların eğitim tarihi açısından öneminin yanında Kök Türk idarecilerinin sahip olması 

beklenen özelliklerinden de o dönem eğitime, bilgiye önem verildiğine dair başka kanıtlara da 

değinilebilir. Örneğin; Kök Türk kağanlarından Bilge Kağan’ın ismindeki Bilge sözü, Bilge 

Kağan'ın asıl adı değil onun unvanı idi. İlk Türk devletlerinde siyasi hâkimiyet kavramı olarak 

kullanılan “kut” kavramının anlamı; bilgiye dayanan bir liyakat olarak da yorumlanmaktadır. 

Kağan olmak için gereken özelliklerin başında gelen bilgeliğe sahip olunması için de iyi bir 

eğitim alınması gerekmektedir. Kağanların aldığı iyi bir eğitim sonucu bilgili olması, devlet 

yönetimini ve yönetimde tercih ettiği yardımcılarını da etkiliyordu.  İlk Türk hakanlarının bilge 

kişiye de önem verdiği ve vezirlerini bilge kişilerden seçtiği de görülmektedir. Devletin üst 

kademelerinde görev alan yöneticilerin bilgili, erdemli ve alp olmaları gerekmektedir. Bu 

vasıflara sahip kişilerin seçimi için belirli kriterler olması belki de devlet geleneğine ilişkin bazı 

eğitimlerin verilmiş olma ihtimalini akla getirir. Örneğin Köl Tigin Yazıtı’nda “Bilgili kağan imiş. 

Cesur imiş tabii. Beyleri de milleti de doğru imiş. Onun için ili öylece tutmuş tabii, ili tutup töreyi 

düzenlemiş. Ondan sonra küçük kardeşi kağan olmuş tabii, oğulları kağan olmuş tabii ondan sonra küçük 

kardeşi büyük kardeşi gibi kılınmamış olacak, bilgisiz kağan oturmuş. Buyruku da bilgisiz imiş tabii kötü 

imiş tabii beyleri milleti ahenksiz olduğu için… Türk milleti il yaptığı ilini elden çıkarmış kağan yaptığı 

kağanını kaybedivermiş” (Ergin, 1970:4-5). şeklinde yer alan ifadeler yöneticilerde aranan bilgelik 

özelliğini ortaya koymaktadır. 

Ayrıca bu yazıtlar Türk eğitim tarihi açısından Kök Türk döneminde yabancı dilde eğitim 

verildiği, bu konuyla ilgili faaliyetlerin olduğu düşüncesini vermektedir. Çünkü ilk Türk 

devletlerine ait bazı yazıtların Çince ve Soğdça yazılmış olmaları ve onların Budizm inancına 

girmelerinden sonra, kağanın isteği ile bazı Budist metinlerin Türkçeye çevrilmesi, bizi yabancı 

dil eğitimi görmüş dil bilen kişilerin bulunduğu ve Köktürk devletinde yabancı dil eğitiminin 

verildiği sonucuna ulaştırmaktadır (Sarıtaş, 2010:13). 
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Kök Türklere ait yazıtlarda yer alan halkı yanlış işler yapmaması ve devlet için çalışması için 

uyarma geleneğinin aynı şekilde Uygurlara ait yazıtlarda da devam ettiğini görmekteyiz. Bu 

durum, geleneğin eğitim yoluyla devam ettiğini göstermesi açısından önem arz etmektedir. Böyle 

bir geleneğin eğitim olmadan devam etmesi düşünülemez. Kök Türklerde olduğu gibi aynı 

şekilde devlet içindeki çekişmeler nedeniyle yaşanan kargaşaların Uygur döneminde de 

vurgulandığını gösteren bir örnek, Moyun Çor adına dikilen Uygur dönemi yazıtlarından Şine 

Usu Yazıtı’nda görülmektedir. Kutlug Köl Bilge’nin ölümünden sonra oğulları Moyun Çor ve 

Tay Bilge Tutuk arasında yaşanan mücadeleyle ilgili olarak MoyunÇor halka şu şekilde 

seslenmektedir: “Tay Bilge Tutuk'un kötülüğü yüzünden, mevki sahibi bir iki kişinin kötülüğü 

yüzünden, ey halkım, öldün, mahvoldun. Tekrar itaat edersen ölmeyeceksin, yok olmayacaksın 

dedim. Yine işini gücünü ver dedim.” (Orkun 1994:170). Halkı eğitme, uyarma amacının 

görüldüğü Şine Usu Yazıtı’ndaki bu ifadeler, Türk kağanlarının tarihte yaşanan olaylardan ders 

çıkararak halka öğüt verme hususunda bir geleneğe sahip olduklarının göstergesidir.  

 

Sonuç 

Köklü bir geçmişe sahip olan Türk milleti, tarih boyunca yaşadığı tecrübelerin sonucu olarak 

oluşturduğu zengin bir kültüre sahiptir. Tarihin ilk devirlerinden itibaren Çin, İran ve Roma gibi 

büyük medeniyetlerle siyasi ve ekonomik ilişkilerde bulunan Türk devletleri, bu medeniyetler 

üzerinde bıraktıkları etkilerle tarihi kaynaklarda yer almıştır.  Gerek medeniyetler arasındaki 

ilişkilerde, gerekse teşkilatlı bir millet olarak gerçekleştirdiği faaliyetlerle insanlık tarihine yön 

veren milletlerin başında gelen Türkler, Altaylardan Balkanlara kadar uzanan geniş bir 

coğrafyada damgalar, kaya resimleri ve yazıtlar gibi meydana getirdikleri eserlerle tarihte derin 

bir iz bırakmıştır. Sistemli bir tarih arşivlerinin olmamasına rağmen özellikle Kök Türk 

dönemindeki yazıtlar dikkatli bir şekilde tahlil edildiğinde bu eserlerin binlerce yıllık tarih, kültür 

ve dil birikiminin bir ürünü olduğu anlaşılacaktır. Ayrıca yazıtlardaki  veriler tarih eğitimi 

açısından da ele alındığında bunların sıradan mezar taşları olmadığı halka tarih bilinci 

kazandırmak için hazırlanmış adeta bir ders kitabı niteliğinde olduğu görülecektir. Yazıtlarda 

söylenen sözler; geçmiş hakkında bilgi verilmesi, geçmişte yapılan hatalara dikkat çekilmesi, 

gelecek için söylenen nasihatler, iyi bir kağanın ve vatandaşların taşıması gereken özellikler, 

bağımsızlık fikri, düşmanlarının kimler olduğunu söylemesi, kutsal değerler, Türk töresi, dini 

inanışların yansıtılması açısından hem felsefi bir öğreti hem de tarihi bir cevher niteliğini 

taşımaktadır. 

Türklerde yazıt kültürünün köklü bir geçmişe sahip olduğu görülmüştür. Bu birikimlerin 

sonucunda Kök Türk dönemi yazıtları meydana getirilmiştir. Bugün Türk eğitim tarihi bakımında 

istifade edilebilecek en kıymetli yazıtlar Kök Türklere aittir. Kök Türklerin ardından Uygurlar da 

Kök Türklerin izini takip etmişler, onlar gibi gelecek nesillere haber vermek, gelecek nesilleri de 

bir nevi eğitmek için büyük devlet yazıtları dikerek Türk eğitim tarihinde önemli bir belge olarak 

yerlerini almışlardır. 

Kök Türk yazılarının en büyük göstergesi bir kültür birikiminin yansıması olmasıdır. Böyle bir 

birikim ancak eğitim yolu ile gerçekleşmiş olmalıdır. Bu da Kök Türk dönemi milletin eğitim 
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durumunu, hangi maçlar ile eğitilmesi gerektiği gibi konuları göstermesi açısından önemlidir. 

Kök Türk dönemi yazıtlarının dönemin sosyal ekonomik yapısı, kağanların ve vatandaşların 

görevlerine ilişkin önemli bilgiler vermesi açısından eğitim tarihimiz için önemli bir yeri 

bulunmaktadır. Anıtların içeriğinin analizi yapıldığında, geçmişte yaşanan olaylardan dersler 

almanın gerekliliği, birlik içinde yaşamanın önemi, bağımsız yaşamanın değeri, bilgi almanın, 

bilgeliğin ve alpliğin gerekliliği, büyüklere ve hakanlara bağlılık, bunun tersinin olduğunda 

yaşanacak olumsuzluklar, iyi ve başarılı liderlerin özellikleri, yıkıcı dış propagandanın etkisi, 

hayatta kalabilmek için gelecek nesiller ve gelecek Türk hükümdarları için bazı öğütler vb. gibi 

eğitici birçok yönünün olduğu görülmektedir. 

Eski Türk yazıtları Türklerin dilleri, tarihleri, edebiyatları, yaşayışları, inanışları, dünya görüşleri 

ve estetik anlayışları ile ilgili önemli bilgileri yüzyıllar sonrasına taşımaları bakımından son 

derece önemlidir. Böyle bir öneme sahip olan belge niteliğindeki yazıtların bu içeriğinin Türk 

eğitim tarihi kapsamında yer almasının, Türk eğitimine dair yazılacak kitaplarda değinilmesinin 

önemi büyüktür. Türk eğitim tarihi üzerinde çalışanların, ya da bu konuyu derslerinde 

işleyenlerin bu noktayı göz ardı etmemesi gerektiği düşünülmektedir.  
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ABSTRACT 
The Orient Question in History Teaching. Orient Question, Orientalism in the words of western men, 

is the point of view of the song in various periods of history to Düvel-i Muazzama (Great Powers). It 

is important to learn and teach the Orientalism in the formation of the contemporary history 

perception and the universal perspective of the students in history teaching. Besides, the Orient 

Question has a major role in reflecting the purpose of history science, which is the consciousness of 

establishing relations between yesterday, today and the future. Understanding the Orient Question 

is important for recognizing the great powers of the near age. Understanding and explaining the view 

of America, England, Germany, Italy, Russia and France against the Ottoman Goverment helps the 

students to know about world history. Again, knowing the strategies of these countries is important 

for future steps. It is known that the idea of the Orient Question, formally introduced by Britain in 

the Near Ages. It is highly desirable to teach the successes and failures of the politics of the Ottoman 

Goverment against the great powers, which is at the center of the Orient Question. Briefly, the 

concept of Orientalism is explained in this research. We have been informed about aspects of the 

great powers' views on the Orient Question  . In the history education, the importance of Orientalism 

is emphasized. In the course of history, it was tried to give information about the usability of the 

Orient Question in the formation of the yesterday-today-future sense which has great preliminaries. 

Keywords: Orient Question in History Teaching, Education 

 

ÖZET 
Şark Meselesi, Batılı adamlarının deyimiyle Oryantalizm; Düvel-i Muazzama (Büyük Devletler)’nın 

tarihin çeşitli dönemlerinde şarka bakış açısıdır. Yakınçağ tarih algısının oluşmasında ve Tarih 

öğretiminde öğrencilerin evrensel bakış açısı yakalamasında Şark Meselesinin öğrenilmesi ve 

öğretilmesi önemlidir. Bunun yanında Şark meselesi dün-bugün-gelecek arasında ilişki kurma bilimi 

olan tarih biliminin amacını yansıtmada büyük role sahiptir. Şark Meselesini anlamak, yakınçağda 

ki büyük güçleri tanımak için önemlidir. Amerika, İngiltere, Almanya, İtalya, Rusya ve Fransa’nın 

Osmanlı Devletine karşı bakışını anlamak ve anlatmak öğrencilerin Dünya tarihi hakkında bilgi 

sahibi olmasını sağlar. Yine bu ülkelerin stratejilerini bilmekte gelecekte atılacak adımlar için 

önemlidir. Yakınçağ başarında İngiltere tarafından resmen ortaya atılan Şark meselesi fikrinin tüm 

devletlerce kabul gördüğü bilinmektedir. Şark meselesinin merkezinde olan Osmanlı Devleti’nin 

büyük güçlere karşı var olma siyasetinin başarı ve başarısızlıklarının öğretilmesinde son derece 

elzemdir. Kısacası bu araştırmada Şark Meselesi kavramı açıklanmıştır. Şark Meselesine karşı 

büyük güçlerin bakış açıları hakkında bilgi verilmiştir. Tarih eğitiminde Şark Meselesinin önemine 

vurgu yapılmıştır. Tarih derslerinde büyük öneme sahip olan dün-bugün-gelecek algısının 

oluşmasında şark meselesinin kullanılabilirliği hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Şark Meselesi, Tarih Öğretimi, Eğitim  
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Şark Meselesinin Tarih Öğretiminde Önemi  

Şark Meselesi, Batılı adamlarının deyimiyle Oryantalizm; Düvel-i Muazzama (Büyük 

Devletler)’nın tarihin çeşitli dönemlerinde şarka bakış açısıdır. Bu meseleyi Türkler’in 

Anadolu’ya 1071 yılında girişinden itibaren başlatmak mümkündür. Beydilli’ye göre Şark 

Meselesi;  

“Emperyalist politikalar izleyen büyük devletlerin Osmanlı Devleti'nin başta Avrupa'daki 

kısmı olmak üzere özellikle Ortadoğu'ya ve diğer yerlere yayılmış geniş topraklarının 

paylaşımı, devletin hükümranlık sahası üzerinde siyasi ve iktisadi tahakküm kurulması. Bu 

arada Müslüman olmayan halkların durumlarının istismar edilmesi, bağımsızlık 

mücadelelerine maddi ve manevi destek verilmesi ve bunun, Avrupa ve geç dönemlerde 

Amerika Birleşik Devletleri- kamuoyunun kazanılması amacıyla yoğun bir anti-Türk 

propagandası halinde yürütülmesi anlamında, Osmanlı gücünün XVIII. yüzyıl başından 

itibaren kendini hissettiren gerilemesiyle beraber gelişen kendi aralarındaki şiddetli 

rekabetin geleneksel bir tanımlamasıdır.”(Beydilli, 2010:352-353.)  

Yukarıdaki tariften de yola çıkarak, Avrupa’yı uzun yıllar meşgul eden Şark Meselesi’ni iki 

kısımda incelemek mümkündür. Birincisi, 1071-1683 tarihleri arasındaki kısım, bu dönemde 

Türkler taarruz halinde Hristiyan batı âlemi ise savunmadadır. Avrupalılar açısından bu dönem 

şöyle sınıflandırılabilir: 

a- Türkleri Anadolu’ya sokmamak, 

b- Türkleri Anadolu’da durdurmak, 

c- Türklerin Rumeli’ye geçişini önlemek. 

Şark Meselesi’nin ikinci kısmı ise 1683’ten günümüze kadar olan kısımdır. Bu dönemde Türkler 

artık savunmadadır. Bu dönemi de şöyle sınıflandırabiliriz; 

a- Türkleri Avrupa’dan atmak, 

b- Türkleri Balkanlardan atmak, 

c- Osmanlı Devleti’nin içindeki Gayri Müslimleri kışkırtarak mümkünse istiklallerine 

kavuşturmak, 

d- Türkleri Anadolu’dan atmak.(Öztürk, 2010:34-35) 

Şark Meselesi’nin ikinci evresinin başlamasında Osmanlı Devleti’nin eski gücünde olmayışı ve 

yeni güçlerin onun yerini almak istemesi arzusu etkili olmuştur. Kodaman’ın;  

“Avrupa, Hıristiyanları kurtarma ve Türkleri geldikleri yere gönderme politikasını 

1815’ten itibaren Şark Meselesi adı altında formüle etmiştir. Bu hedefini meşrulaştırmak 

ve kamufle etmek için ise, milliyetçilik akımını,  Hıristiyanlık dayanışmasını, Avrupa 

ırkçılığını ve Oryantalizmi kullanmıştır. Oryantalizmin öncülerinden Lamartin'e göre; 

Avrupa, yerini aldığı Roma İmparatorluğu’nun topraklarını farklı bir fetih ruhuyla yeni 

baştan kurtarmalıdır. Küçük Asya’da Roma dünyası yeniden canlandırılmalıdır. Avrupa, 

evrensel Roma İmparatorluğu'nu silah zoruyla değil (...) doğal üstünlüğü, cömertliği ve 

insan sevgisi ile yeniden yaratmalıdır. Modern Avrupa, eski Roma'dır. Modern Avrupa 

çalışkandır ve uygardır. Avrupa kendini iyi değerlendirmelidir. Asya ve Afrika’yı 

kolonileştirmeli ve buralara ürünleri ve dini ile yayılmalıdır.”(Kodaman, 2001:7)  
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Şeklindeki ifadesinden de anlaşıldığı üzere Şark Meselesi ’ne devletlerin bakış açısı dönemin 

şartlarına göre değişiklik göstermiştir. Yalnız onların tutumları Osmanlı Devleti’nin sonunu 

getirmiştir. Meselenin tarih öğretimindeki yerine gelince öncelikle yukarıdaki tanımın kapsamlı 

olarak öğrenci tarafından algılanması gerekir. Çünkü öğrenci ötekine bakarak kendisi hakkında 

çıkarımlar yapabilir. Yine ötekinin kendi hakkındaki düşüncelerini bilmesinde öğrencinin 

geleceğe dair stratejiler geliştirmesi için önemlidir. Tarih Dün- Bugün- Gelecek arasında ilişki 

kuran bilim olduğu düşünülürse Şark Meselesi bugüne ve geleceğe yönelik izlenimler verdiği 

için son derece öneme haiz konulardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Yine Şark Meselesi; Türk 

tarihi açısından değerlendirdiğinde 2000 yıllık bir tarihin önemli kesitlerini öğrenmek gerekliliği 

ve bu konuda önemli çıkarımlar yapmak için, öğrencide kitap okumanın ve tarihsel bilginin 

olması gerekliliğinin ortaya çıkardığı için tarih öğretiminde önemlidir. 

 

Düvel-i Muazzama ve Tarih Öğretimindeki Yeri 

Düvel-i Muazzama (Büyük Devletler)’in bilinmesi ve onların kısa tarihlerinin öğrenilmesi de 

elzemdir. Tarih öğretiminde özellikle Dünya tarihi kavramının içinde olduğunuz ülkeyle 

bağlantısının kurulmasında kullanılan Tümden gelim yönteminde de başvurulan kısımlardandır. 

Günümüzde tarih derslerinin ezberden kurtulup bunun yerine Grup Araştırması ve proje ödev 

sistemine göre değerlendirilirse hem dersin kalıcı öğrenilmesi hem de sevilmesi sağlanabilir. 

Düvel-i muazzama için aşağıdaki ülkeler örnek gösterilebilir: 

Rusya; Küçük Kaynarca Antlaşması ile , II. Katerina ile birlikte Büyük Güçler arsındaki yerini 

almaktaydı (Anderson, 2000: 21). Rusya, hem Grek projesi hem de Panslavizm politikaları ile 

Osmanlı Devleti’nin sonunu getiren devlet olmuştur. 1828-1829 Osmanlı-Rus Harbi, Kırım 

Savaşı, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harpleri Osmanlı Devleti’ni hem maddi anlamda hem de askeri 

anlamda büyük çöküşe sürüklemiştir. Rusya’nın ilerleyişi Avrupa’nın dengesini değiştirmiştir 

(Armaoğlu, 1999:70). 

Rusya, Osmanlı toprakları üzerinde genişleme ve sıcak denizlere inme hedefine ulaşabilmek için 

önce Grek projesini arkasından da Panslavizm politikasını kullanmıştır. 

İngiltere’de 1783 Aralık ayında, tarihinin en parlak liderlerinden William Pitt, başbakan oldu. 

Pitt İngiltere’nin 1878’e kadar süren “Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğünü koruma 

politikası”’nı başlatan kişidir. Rusya’ya karşı İngiltere 1878’e kadar bu politikayı aralıksız 

sürdürmüştür (Armaoğlu, 1999:8). 

Rusya’nın, Avrupa’ya karşı bir Şark Meselesi olarak gördüğü Boğazlar Meselesini kendi lehine 

halletmek için Osmanlı topraklarının taksimi meselesini ele alması, İngiliz Hükümeti’nde büyük 

endişeye yol açtı. Bu andan itibaren Boğazlar Meselesi, uzaktan ve yakından Hindistan yolu ile 

ilişkisi olan bütün meselelerle İngiltere yakından ilgilenmeye başladı (Şahin, 2006:219). 

Osmanlı Devleti artık Batı’nın yönlendirmesiyle ayakta durabiliyordu. Dünyanın en büyük 

sömürgeci ülkesi olan İngiltere, 1877-1878 Osmanlı- Rus Harbine kadar zayıf bir Osmanlı 

Devleti’nin bölgede varlığından yanaydı. 1815 yılında Viyana Kongresi’nde Şark Meselesi 

resmen ortaya çıkmıştır. Şark Meselesi XIX. yüzyıl boyunca devam etmiş, Osmanlı Devleti’nin 

tarihe karışmasıyla da bazılarına göre ortadan kalkmıştır. 
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1878 Berlin Antlaşması’ndan sonra ise Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünün artık dağılması 

yönünde uygulamalara başladı. Kıbrıs Antlaşması ile Kıbrıs’ın kontrolünü ele geçirdi. 1882 

yılında Mısır’ı da alarak düşmanca politika izledi. Akdeniz’in kontrolü için büyük önem taşıyan 

Mısır ve Kıbrıs’ın kontrolünü eline geçirerek artık Dünya yönetiminde ön plana çıkan bir  

“Güneş Batmayan İmparatorluk” haline geldi. 

1882–1914 yılları arasında İngiltere, Osmanlı Devletini yıkmak ve Orta Doğuya hâkim olabilmek 

için Ermeni, Kürt, Arap ayrılıkçı hareketlerine ve Yezidi başkaldırılarına destek vermiştir. İngiliz 

Dışişleri Bakanlığı’na bağlı olarak bölgede pek çok misyoner, diplomat,  uzman ve din adamı 

faaliyet göstererek bölücü ve yıkıcı faaliyetlerde bulunmuşlardır. İngiltere Orta Doğu’da söz 

sahibi olmak için Yahudileri kullanmış, Filistin bölgesine Osmanlı’da ve hatta Rusya’da yaşayan 

Yahudilerin göçünü ve yerleşimini sağlamaya çalışmıştır. Bağımsız Yahudi Devleti’ne de açık 

destek vermiştir (Sarıkoyuncu, 2008:14). İngiltere, Millî Mücadele sırasında da İstanbul’un 

işgaline kadar giden süreçte Şark Meselesindeki tavrını açıkça göstermiştir. 

Fransa, İhtilal sürecinden sonra Napolyon Bonaparte ile hızlı bir yükseliş sürecine geçti.  Bu 

yükseliş Avrupa’nın diğer devletleriyle karşı karşıya gelmelerine neden oldu. İhtilalin mutlak 

monarşiyi yıkması hedeflenirken, Bonapartizm kasırgası yayıldı. Fransa’nın o dönemdeki 

Cumhuriyet anlayışı hala anlaşılamadı. Fransa, Şark Meselesi’nde Osmanlı Devleti’nin 

zayıflatılmasını ve kendi çıkarlarına göre paylaşımının yapılmasını istemiştir.  

Fransa’nın, III. Selim döneminde Mısır’ı işgal etmesi, sonra Cezayir’i İşgal etmesi ve 1881 

yılında Tunus’u alması Şark Meselesi’ndeki tavrını açıkça göstermektedir. 1. Dünya Savaşı’nda 

da İtilaf bloğunda yer alması Türk- Fransız ilişkilerinin samimiyetini göstermektedir. 

Almanya, 1871 yılında milli birliğini sağlamıştır. Dünya’da sömürgecilik yarışında geri 

kalmıştır. Bismark ve II. Wilhelm dönemlerinde Almanya’nın dünya politikası İngiltere ve 

Fransa’ya rakip olarak şekillenmiştir. İngiltere ve Fransa’nın sömürge yarışında yeni rakip 

istemeyişi ve özellikle Ortadoğu’da kendilerine rakip aramamaları, Almanya’yı Osmanlı Devleti 

ile dost olmaya yöneltmiştir. Özellikle II. Wilhelm döneminde Türk- Alman dostluğu üst 

düzeydedir. II. Abdülhamid ve II. Wilhelm birer çağdaş olarak karşılıklı iyi niyet politikası 

izlemişlerdir. 

II. Abdülhamid döneminde, İngiltere’nin Mısır’ı alması ve Fransa’nın Tunus’u işgal etmesi 

Osmanlı Devleti’ni Almanya ile iyi ilişkiler kurmaya yönelten sebeplerdendi. Bağdat 

Demiryolları İmtiyazı ve Hicaz Demiryolları İmtiyazları bu nedenler ile Almanya’ya verilmiştir. 

Almanya demiryolu politikası ile ticaret mallarını Osmanlı Ülkesi’ne sokarken, Osmanlı’da 

bulunan hammadde kaynaklarını da Almanya’ya taşımıştır. 

II.Wilhelm halifeliğin gücünü kullanmak istemiştir. II. Abdülhamid’e hitaplarında “300 milyon 

Müslüman’ın halifesi” şeklinde seslenirken hem onu yüceltmiş hem de Ortadoğu’da itibar 

kazanmaya çalışmıştır. Şark Meselesi’nde Almanya’nın izlediği bu tutum iki devleti Birinci 

Dünya Savaşı’nda birlikte saf tutmaya kadar itmiştir. 1914-1918 yılları boyunca süren ortaklık 

iki devlet için büyük felaketle sonuçlanmıştır. Güçlü sanayisi olan Almanya çabuk toparlansa da 

Osmanlı imparatorluğu artık tarih olmuştur. 
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İtalya, 1861 yılında birliğini sağlamıştır. Türk- İtalyan ilişkileri Kırım harbinde İtalya’nın 

Osmanlı Devleti’ni açık desteğiyle başlamıştır. 1861 yılında İtalya bağımsızlık savaşında da 

Osmanlı Devleti’nin etkisi olmuştur. 

İtalya da, Almanya gibi sömürge yarışında geç kalanlardandır. İtalya Akdeniz’de hâkimiyet 

kurmak istemiş ve Şark Meselesi’nde bu yönde siyaset izlemiştir. Bu nedenle Osmanlı 

Devleti’nin toprağı olan Trablusgarp’a göz dikmiş ve bölgenin işgaline zemin hazırlamak için 

büyük devletler ile bu yönde iyi niyet ilişkilerinde olmuştur. Osmanlı Devleti’ne ise düşmanca 

bir tutum izleyen İtalya nihai hedefi olan Trablusgarp’ı almaya muvaffak olmuştur. Birinci 

Dünya Savaşı’nda safını zor belirleyen İtalya, Milli Mücadele sırasında ise Batı Anadolu’yu 

alamadığı için Türkler ile dostane ilişkiler sürdürmek zorunda kalmıştır. 

Amerika, 1776 yılında bağımsızlık savaşına başladı ve 1783 yılında İngiltere’ye karşı giriştiği 

mücadelede başarılı olmuştur. Monroe Doktrini ile Avrupa’nın işlerine karışmayacağını vaat 

eden Amerika, Dünya devleti olma yolunda farklı adımlar atmayı denemiştir. Özellikle Amerika, 

Misyoner teşkilatlarıyla Dünya genelinde bir politika izlemiştir. Şark Meselesi konusunda 

Osmanlı Devleti ile sıcak ilişkiler kurmuştur. 1819 yılında Osmanlı ülkesinde Amerikan Board 

Teşkilatını kurarak faaliyetlere başlamıştır. 

Amerikan Board Teşkilatı ile Osmanlı ülkesinde hastaneler, yetimhaneler ve okullar açmıştır. 

Sadece Anadolu’da 417’nin üzerinde sayıya ulaşan Amerikan misyoner okulları Osmanlı 

Devleti’nin son yüzyılında etkili olan kurumlardan olmuştur. Özellikle bu kurumları,  Şark 

Meselesi’nde diğer bir boyut olan Osmanlı Ülkesi içindeki Gayri Müslimleri kışkırtma yöntemini 

kullanmıştır. Amerikan Board Teşkilatı açmış olduğu okullarda başta Ermeniler olmak üzere, 

diğer Gayri Müslimlere eğitim vermiştir. Ne tesadüftür ki nerede Amerikan Okulu açıldı ise 

orada Ermeni isyanları çıkmıştır. Amerika, Anadolu’da Ermenilerin hamisiymiş gibi 

davranmıştır. 

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin karşı bloğunda yer alan Amerika, Şark 

meselesindeki tavrını açıkça ortaya koymuştur. Savaşın sonunu getiren Amerika Osmanlı 

Devleti’nin de sonunu getirmiştir.  

Türk- Amerikan ilişikleri bağlamında bakıldığında, Milli Mücadele sırasında ve sonrasında 

Mustafa Kemal Atatürk’ün kararlı tutumu sayesinde Türkiye’ye müdahale edememiştir. 

Kazanılan bağımsızlık mücadelesinden sonra Türkiye’de zararlı görülen Amerikan kurumlarının 

hepsi kapatılmıştır. Soğuk Savaş döneminde ise Amerika-yakınçağ başlarında İngiltere’nin 

düşündüğü gibi- Rusya’ya karşı güçlü bir Türkiye’nin varlığının olmasını istemiş ve NATO 

çerçevesinde Türkiye ile çıkarları gereği yakın ilişkiler kurmak zorunda kalmıştır. 

 

Sonuç 

Kısaca değerlendirilen Şark Meselesi ve Düvel-i Muazzama’nın tarih derslerinde öğretimi 

öncelikle öğrencilere zaman ve mekân kavramının kavratılması açısından öneme haizdir. Tarih 

biliminin Coğrafya bilimi ile ilişkisinin açıklamamsı için de gereklidir. Özelikle Düvel-i 

Muazzama’nın dünyada bulunduğu mekânın öğretilmesi ve ardından Türklerin yayılma siyaseti 

ve Dünyada ki konumunun kavratılması gerekir.  Zaman algısı açısından irdelendiğinde de Şark 
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Meselesi’nin tarihin çeşitli dönemlerinde farklı olarak karşımıza çıktığı görülmektedir. Ülkelerin 

tarihlerinin çeşitli dönemlerinde farklı konum ve şartlarda bulunabileceği algısı öğrencilere 

hassasiyetle öğretilmesi gereken konulardandır. Osmanlı yükseliş dönemindeki Türk algısı ile 

çöküş dönemindeki Türk algısı farklı olmaktadır. Tarih öğrenen öğrencilerin bu iki konumda da 

yöneticileri tanıması ve devletin neden geri gittiği konuşunda Şark Meselesi’nden yaralanarak 

çıkarımlar yapması tarih dersinin neden anlamlı ve faydalı olacağının anlaşılması için gereklidir. 

Yine Düvel-i Muazzama’nın tarihin çeşitli dönemlerinde Türklere bakış açısının anlatılması ve 

anlaşılması geleceğe dair çıkarımlar yamak için faydalı olacaktır. Böylelikle öğrenci Dün- Bugün 

ve Gelecek arasında ilişki kurmayı başarabilecek ve yaptığı değerlendirmeler ve çıkarımlar ile 

tarih derslerinin faydasını yerinde görecektir. Kısacası Şark Meselesi konusu, öğrencide Dünya 

tarihini ve kendi tarihini bilerek bir sentez yapma olgusunu ortaya çıkaracağı için tarih 

öğretenlerin özelikle önem verdiği konulardan olmalıdır. 
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TİMURLULARDA EĞİTİM 
 

 

Tuba TOMBULOĞLU152  
 
 

ÖZET 
Horasan ve Maveraünnehr bölgesinde Türk boylarının bir araya gelmesiyle kurulan Timurlular 

döneminde bilim ve eğitim büyük önem taşımakta olup Türk-İslam tarihine derin izler bırakmıştır. 

Kök Türk, Uygur, Karahanlı ve Selçuklu medeniyetleri ile yükselen Türk kültür ve edebiyatı 

Timurluların tarih sahnesine çıkmasıyla bilim, fen, müzik ve sanat alanlarında Rönesans devrini 

yaşamıştır. Bu dönemde köklü bir tarihe sahip olan eğitim kurumlarına verilen önem sonucu 

Semerkant, Herât, Buhara gibi Maveraünnehr ve Horasan şehirleri İslam âleminin merkezi haline 

gelmiştir. Timurlular zamanında bilim ve eğitim bir devlet geleneği haline gelmiş olup, 

hükümdarlar, mirzalar, hükümdar eşleri, vezirler, tüccar ve zanaatkârlarda eğitime katkı 

sağlamışlardır. Medreselerdeki müfredat hakkında çok fazla bilgiye sahip olunmamasına karşın din 

ilimlerinin yanı sıra matematik, astronomi, tıp, mantık, tarih, edebiyat ve felsefenin okutulduğu 

bilinmektedir. Bu dönemde yetişen bilim adamları sayesinde matematik, astronomi ve tıp ilminde 

gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle Şahruh’un oğlu olan Mirza Uluğ Beğ âlim olmasının da etkisiyle 

medreselerde matematik eğitimi öncelikli olup Semerkand’da kurdurduğu Rasathane’de pek çok 

âlim, ilmi faaliyetleriyle Osmanlı medeniyetine büyük katkı sağlamıştır. Bu çalışmada Timurluların 

kurulmuş olduğu coğrafya olan Horasan ve Maveraünnehrin Türk eğitim tarihi üzerindeki rolüne 

değinerek, Timurluların eğitim sistemi ve eğitime vermiş oldukları önem incelenmeye çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Eğitim, Timurlular, Uluğ Beğ, Semerkant, Herât. 

 

Giriş 

Türk Eğitim Tarihi’nin başlangıcı şüphesiz Hunlar, Kök Türkler ve tabi ki matbaayı kullanarak 

Türk alfabesinin yayılmasını sağlayan Uygurlara dayanmaktadır. Uygurlara ait yirmi üç okulun 

listesini tespit eden Sertkaya’ya göre Kök Türk döneminde de bu okullara benzer eğitim 

kurumlarının varlığı söz konusudur (Sertkaya, 2001: 37; Kırpık, vd, 2012:11). 

Okuryazarlık oranı hayli ileri seviyede olan Uygurlar kültür düzeylerinin yüksek olmasının da 

etkisiyle olsa gerek başka devletlere kâtip, bürokrat, çevirmen, danışman, öğretmen olarak hizmet 

verecek kadar bilgili, kültürlü yetişiyorlardı. Son yapılan araştırmalarda Uygurlarda plânlı ve 

örgün eğitim-öğretimin var olduğuna dair bilgilere ulaşılmıştır (Akyüz, 2010: 17; Kırpık:28). 

Doğu ve Batı Türkistan’a egemen olmuş ilk Müslüman Türk hanedanı Karahanlılar zamanında 

Türkler yerleşik düzene geçmeye başlamışlar, bunun sonucunda da mimariden sanata, eğitimden 

bilime kadar hayatlarında köklü değişiklikler yaşamışlardır. Bu dönemde Maveraünnehirde 

bulunan iki şehir Semerkant ve Buhara eğitim ve bilimin merkezi olmuştur (Polat, 2015: 42-52). 

Türklerde “Medrese” kavramını Karahanlılar ve Gazneliler döneminde görmekteyiz. “Medrese” 

ders verilen yer anlamına gelmektedir. Latin kaynaklı Fransızca “üniversite” kelimesi medrese 

                                                 

 

 

152 Dr., İçişleri Bakanlığı, Ab ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, tubatombuloglu@hotmail.com. 



376 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

terimine karşılık gelmektedir. İslam tarihinde, eğitim sistemi içinde medreseler dışındaki eğitim 

kurumları medreseye öğrenci yetiştirirdi. Bunlar arasında küttaplar daha çok halka yönelik 

faaliyetleri yaparken, medrese adını taşıyan kurumlar ise yükseköğretim kurumu niteliğinde idi 

(Kırpık, 42). 

Türk Kağanlığı zamanında Semerkant, Buhara, Taşkent, Balasagun, Kaşgar ve Yarkent gibi 

şehirlerde pek çok medrese kurulmuştur. Eskiden bilim merkezi Bağdat iken bu dönemde 

özellikle Maveraünnehir İslam dünyasının eğitim merkezi haline gelmiştir. Dönemin 

hükümdarları mallarını vakfederek medrese kurdurmuşlardır. Bu dönemde kurulan en önemli 

kurumlardan biri Tamgaç Buğra Karahan Ebu İbrahim İshak’ın 1066 yılında Semerkant’ta 

yapılan ve modern nitelikler taşıyan Tamgaç Han İbrahim medresesidir. (Hunkan, 2015:219-225; 

Hunkan, 2014: 17-24; Bilhan, 1988: 13).  Bu medrese, İslam tarihinde resmi olarak öğrencilere 

burs veren ilk medrese olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk hakanlığı döneminde memura olan 

ihtiyaç ayrıca müslümanlaşmakta olan bölge halkına doğru bilgiler verebilecek fakihlere duyulan 

gereksinim sonucu eğitim, öğretim ve din hukuku vakıflarca desteklenmiştir (Hunkan, 2015:222; 

Bilhan: 13). Buğra Han’ın XI. yüzyılda Semerkant’ta kurdurduğu hastane ’de aynı zamanda bir 

tıp okulu niteliğindedir. Türk hakanlığı zamanında yetişen büyük Türk bilgini Kaşgarlı Mahmud 

ve Türk edebiyatının bilinen yazılı ilk eserlerinden birini bırakan Yusuf Has Hacip Türkistan 

medreselerinde yetişmiş önemli âlimlerdir. Türk dünyasında gelişen İslami akımın en önemli 

siması şüphesiz Ahmet Yesevidir. O tasavvuf ’un Türk dilindeki en seçkin öncüsüdür. Yesevi, 

Türk Hakanlığı döneminde Maveraünnehir’e gelerek Türk toplumunun din ve kültürel alt 

yapısının teşekkülünde önemli rol oynamıştır. Özellikle Buhara medreselerinde ders görmüştür. 

Onun geliştirdiği manevi ortam kendisinden iki yüzyıl sonra bilimin öncülüğünü yapacak olan 

Timurlu devletinin temeli olmuştur (Gökçe, 2017:56-57; Bilhan:126-128). 

İslam coğrafyasının bulunduğu ülkelerde eğitim sadece camilerde çocuklara verilen dini 

eğitimden ibaretti. İlkokullar, Budist ve maniheistlerin eğitim tarzından esinlenerek kurulmuştur. 

İran’da Dabiristan, Mısır’da Mekteb, Kurtuba’da Mahdar adıyla gördüğümüz ilkokullarda 

sınıflar iki kısma ayrılır ve günlük program uygulanırdı.  Bu ilkokullarda zorunlu ilmihal, Kur’an 

öğretimi, okuma ve yazma dersleri mevcuttu. Zorunlu olmayan dersler ise İslam tarihi, şiir, 

gramer, hitabet, matematik, imla ve güzel yazı idi. Çocuklar yedi yaşından itibaren okula gider ve 

okul beş yıl sürerdi. Okullar genellikle caminin yakınında tesis edilmiş binalardı. Teknik bilgi ise 

okul programına dâhil değildi. Bu bilgiler loncalarda, atölyelerde ve şantiyelerde öğretilirdi. 

Madenler, tuzlar, çeşitli sıvıların eğitimi ise laboratuvarlarda yapılırdı. Ortaöğretime tahsis edilen 

yerler genellikle medrese dâhilinde bulunurdu. Ortaöğretime ait ilk tesisler X. Yüzyılda 

Nişabur’da görülmeye başlamıştır. Ortaöğretim ücretsizdi. Her öğrenciye kalacak yer verilmişti. 

Ayrıca öğrenciler bir miktar da para alıyorlardı (Mazaheri, 1972:159-164; Kırpık:43). Türklerin, 

İslam’ı kabulüyle eğitim ve öğretim alanında gerçek bir devrim görmekteyiz. 

Selçuklular zamanı ilk medrese kurma girişimi Sultan Tuğrul zamanında Nişâbur’da 

gerçekleştirilmişti. Sultan Tuğrul, Nişâbur’un fethinden hemen sonra bir medrese kurulmasını 

emretmiştir. Sultan Alp Arslan ve büyük vezir Nizâmü’l-Mülk’ün faaliyetleri neticesinde eğitim 

ve ilim alanında büyük ilerlemeler yaşanmıştı. Halkın eğitilmesi ihtiyacının yanında Batınilik 
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tehdidinin varlığı en büyük meseleydi. Bu sebeple Sünnî İslam anlayışını güçlendirmek 

kaygısıyla eğitim faaliyetlerine büyük önem verilmişti. (Haykıran, 2016:15-31; Makdisi, 

2009:47). Nizamiye müfredatında Kur’an ve hadis, şafii içtihadı, şafii hukuku, Arap dili 

filolojisi, edebiyat, coğrafya, arkeoloji, etnografya, astronomi, matematik, geometri,  kimya, 

müzik ve resim yer almaktaydı. (Köymen, 2001:166-167). 

Moğol istilasıyla birlikte Türkistan’da sürdürülen eğitim faaliyetlerinde gerileme yaşanmıştır. 

Ancak eğitim faaliyetleri tam anlamıyla durmamıştır. İlhanlılar döneminde Selçukluların eğitim 

ve ilim anlayışı devam ettirilmeye çalışılmış, Nizamiye medreseleri varlıklarını korumuştur. 

XIV. yüzyılda seyahat eden İbn Battûta yüzyılın ikinci çeyreğinin ortalarında İlhanlı 

hâkimiyetindeki şehirlerden geçerken, Şûşter’de Şerafeddîn Musa Sadreddîn b. Süleyman’a ait 

bir mescitte kaldığını aktarmaktadır. Battûta, seyahati boyunca İlhanlı hâkimiyetindeki şehirlerde 

gördüğü yıkımları ve tahribatı da aktarırken bununla beraber gördüğü ve içinde kaldığı hatta ders 

aldığı pek çok mescit ve medresenin de varlığından da bahsetmektedir. Yine Battûta, Luristan 

Atabeklerinin merkezi olan İzec şehrinde bulunan ve İlhanlı hâkimiyeti öncesinde inşa edilmiş 

medrese, cami ve hamamdan oluşan bir külliyenin olduğunu söyler. Bu külliye Moğol 

akınlarından sonra da faaliyetlerine devam etmiştir. (İbn Battuta, 2015:151; Haykıra:19). 

Moğollar yaptıkları bütün yıkıma rağmen ilim faaliyetlerini önemsemişlerdi. Moğol istilası 

zamanı yıkımın en çok hissedildiği beldelerde bile medreselerin büyük kısmının ayakta ve faal 

olduğu kaynaklar tarafından da teyit edilmektedir. Hülâgü Han tarafından başkent seçilen 

Meraga’da,  Nasirüddin Tusi’nin isteği veya yönlendirmesiyle dünyanın en büyük bilim merkezi 

yani Meraga Rasathanesi yapıldı. Nasirüddin Tusi, Zic-i İlhani kitabını da bu Rasathane’de 

yazdı. Diğer ziclerde olmayan birkaç matematik ve astronomi konusunu bu kitabına ekleyerek 

her taraftan bilim adamlarını Meraga’ya davet etti ve onların yardımıyla bu bilim merkezini inşa 

etti. Hülâgü Han’ın desteği ve Nasirüddin Tusi’nin eliyle yapılan Meraga Rasathanesi, gerçek 

anlamıyla ilk astronomi gözlemevi sayılmaktadır. Bu gözlemevi için Hülâgü Han tarafından 

birçok para ihdas edilmiştir ve rasathane uzun yıllar faaliyetini sürdürmüştür (Boyle, 1968:634; 

Abad, 2015:78). Olcâytu zamanında ise birçok mescit ve medrese inşa ettirilerek İlhanlılar 

zamanında ilmi faaliyetlerin yaygınlaşması sağlanmıştı. Ayrıca Olcâytu Han’ın eğitim faaliyetleri 

arasında en dikkat çeken müessese medrese-i sitâre adıyla anılan medresedir. Seyyar bir medrese 

olan medrese-i sitâre sultanın ordusu ile birlikte harekete ederdi.  Bu medrese normal zamanlarda 

saray içinde, sefer zamanında da ise ordunun ortasına kurulan kumaştan bir çadır içinde hizmet 

vermekteydi. Ordu ile birlikte sefere çıkarılan bu çadır medrese ordunun konakladığı yerlerde 

hemen kurulur ve askerlere ders vermeye başlardı. Medresede görevli altı müderris 

bulunmaktaydı. Burada görev yapan müderrisler devrin ileri gelen âlimlerinden seçiliyordu 

(Haykıran:24-25). 

Timurlulara gelene kadar Türkistan’daki hemen hemen her şehirde birkaç eğitim kurumuna 

rastlamak mümkündü. Kök Türklerden başlamak üzere öğretim kurumları hükümdarların ve 

halkın desteğini alarak varlıklarını sürdürmüştür. Timurlular da bu kültürel mirasın üzerine 

kurularak “Timurlu Rönesans’ını meydana getirmişlerdir.  
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Timurlularda Eğitim Faaliyetleri 

Batı Türkistan medeniyetinin en parlak dönemlerinden birini teşkil eden Timurlular devrinde 

(1350-1510), başta Timur hanedanı üyeleri olmak üzere, herkes sanata ve bilime büyük önem 

vermekteydi. Moğol istilası zamanında göçlerle Doğu Türkistan’dan Maveraünnehir ve 

Horasan’a gelen bazı bilim adamları ve sanatçılar XIV. yüzyıldan itibaren dil, edebiyat, bilim ve 

sanat alanında baskılardan kurtularak “Timurlu kültürü” denilen çağı yaratmışlardır (Özergin, 

1976:472). 

İlimle uğraşan eğitim ve öğretime doğrudan doğruya katkı sağlayan hatta medreselerde ders 

veren bilgin hükümdarlar dönemine Timurlular çağında rastlamaktayız. Başta Timur olmak 

üzere, hükümdarların tamamı âlimleri ve din adamlarını himaye etmiş onlara gereken saygı ve 

hürmeti göstermişlerdir. Arap tarihçisi İbn-i Arapşah, Timur için “Âlimlere kol kanat gerer, 

seyyid ve şerifleri çevresinden ayırmazdı. Âlimlere ve fazıllara layıkıyla saygı gösterir, onları 

diğer insanlardan önce tutar; her birine sahip olduğu mertebeye uygun muamele eder, ikramda 

bulunurdu, her türlü sanat erbabına son derece saygı gösterirdi” der (İbn Arabşah, 2012:430; 

Yüksel, 2004:85-126). Timur, fethettiği ülke ve şehirlerdeki âlimleri, erdemli kişileri, meslek ve 

zanaat sâhiplerini aileleri ile birlikte başkent Semerkant’a götürür ve sanatlarını orada icra 

etmeleri için elinden geleni yapardı. Bu nedenle Semerkant bulunduğu çağın en güzel 

şehirlerinden biri haline gelmiştir (İbn Arabşah:447). 

Semerkant’ın ihtişamını çok güzel bir şekilde anlatan İspanyol elçi Clavijo seyahatnamesinde 

“Timur’un Semerkant’ı dünyanın en asil ve en mükemmel şehri yapmak için ticareti daima teşvik 

ettiğini ve fethettiği yerlerdeki en iyi ve en faydalı kişileri toplayıp, en usta sanatkârları 

başkentine getirdiğini” ifade eder. Ayrıca“Şam’daki bütün dokuma, ipek, cam, porselen, ok ve 

zırh ustalarını, Anadolu’dan ise tüfekçileri, kuyumcuları, mimarları ve diğer sanatlardaki hüner 

sahiplerini Semerkant’a getirmiştir. Bu kişiler dünyanın en usta sanatkârlarıdır. Clavijo birçok 

milletten ve her türlü meslek grubundan insanların toplandığı Semerkant’ın neredeyse 150.000 

kişiyi aştığını belirterek Timur’un Semerkant’ı nasıl bilim, kültür ve sanat merkezi haline 

getirdiğini anlamamızı sağlamaktadır (Clavijo, 1993:176-177). 

Timur’un Semerkant’ta sağlamış olduğu bu kültürel, bilimsel ve sanatsal ortamdan en çok küçük 

oğlu Şahruh ve onun oğulları Uluğ Bey ve Mirza Baysungur faydalanmıştır. Onlar sadece bilim 

adamlarını ve sanatkârları himaye etmekle kalmayıp, bizzat ilim, sanat ve şiirle ilgilenmişlerdir 

(Yüksel, 2017:290). 

Timurlu devletinde Mirzalar ve hanedan üyelerinin eğitimi bir devlet görevi sayıldığından 

mirzalara ilk eğitim Timurlu sarayında verilirdi (Yezdi, 2013: 473; Yüksel, 2017:291).Semerkant 

sarayında bulunan Mirzalar dini ilimlerden Kur’an, Kıraat, Tefsir, Hadis ve Fıkıh derslerini, 

beşeri ve Fen ilimlerinden ise Mantık, Felsefe, Kelam, Matematik, Tıp, Tarih, Edebiyat, Resim, 

Arapça ve Farsça dersleri görürler ve tüm bunları Cürcani, Taftazani, Muhammed Cezeriden ve 

Hoca Abdülmelik Semerkandi gibi dönemin en ünlü hocalarından alırlardı. (Yüksel, 2014:117-

124). Şahruh’un, Semerkant’ta toplanan âlimlerin eğitiminden geçtiği, tartışma meclislerinde 

bulunduğu ve kendisini ilmi yönden geliştirmiş olduğu görülmektedir. Bu da onun, babasından 

kalan mirasa sahip çıkan, yani din adamlarını, âlimleri, sanatkârları ve şairleri himaye eden bir 
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hükümdar olmasını daha iyi açıklamaktadır (Yüksel, 2017: 291).Timur zamanında temeli atılan 

eğitim ve ilim anlayışı Şahruh döneminde taviz verilmeksizin devam ettirilmişti. Şahruh 

1410/1411 yılında Herat kalesinin güneyinde içinde medreseyle hangâh bulunan ilk külliyenin 

yapımını tamamlatmış ve kendisinin de katıldığı bir açılış töreni düzenletmiştir. Medresenin 

kütüphanesinde okutulacak kitapları sandıklara koyup hazırlatmış, ünlü âlimleri burada okuyacak 

kişileri eğitmesi ve bazı hususları da halka anlatmaları için görevlendirmiştir. Buraya atanan baş 

müderris Celâleddin Yusuf-ı Evbehî, Saâdeddin Mesud et-Taftâzânî’nin yetşiştirdiği en büyük 

öğrencilerinden birisidir. Taftazani’nin yetiştirdiği öğrenciler arasında Celaleddin Yusuf Hallac, 

Mevlana Nizamuddin Abdurrahim Yar Ahmed, dördüncüsü Hoca Nasuriddin Lütfullah İbn Hıca 

Azizullah gibi isimler de bulunmakta idi. Şahruh Hangâhın’ın şeyhlik görevini de Şeyhülislam 

Hoca Alaaddin Ali Çişti’ye verdi (Semerkandi, 2008:187-188). 

Bu dönemde kurulan külliyelerde medreselerle Hangâhlar yanyana bulunmaktaydı. Timurlular 

devrinde, Maveraünnehir ve Horasanda kurulmuş olan eğitim kurumu olarak medrese ve hangâh 

arasında ayrım yapılmamış olup, hangâhlarda imam, müezzin ve vaizler yer almış ve bir şeyh 

tarafından idare edilmiştir Yüksel, 2009:190). Timurlular zamanı kurulan tüm medreselerin 

yanında hangâhları da görmek mümkündür.  

Şahruh döneminde Hafız-ı Ebru saray tarihçisi olmuş ve coğrafya araştırmaları yapmak üzere 

görevlendirilmiştir. Nizameddin Şami, Şerafeddin Ali Yezdi,  Fasihi, Abdurezzak Semerkandi 

gibi tarihçiler hem araştırmalar yapmış hem de medreselerde öğretim faaliyetlerinde bulunmuş 

bilim adamlarıdır. (Manz, 2013:35); Bilhan:41-42).Ayrıca Emir Firuzşah ve Alike Kükeltaş gibi 

devrin önemli devlet adamları da medresedeki derslere zaman zaman gelerek ilmi tartışmalara 

katılmışlardı (Aka, 1996:194). 

Timurlular devrinde Arap ve Fars yazısının yanında Uygur yazısı sanat ve edebiyat eserlerinde 

ustalıkla kullanılmıştır. Özellikle Bahşılar (Bitikçiler) tarafından kaleme alınan eserler ve 

kitabeler kazılmıştır. Uygur yazısına gösterilen ilgi Osmanlı sarayına da tesir etmiştir 

(Özergin:473). Arapça yazılmış olan Kutadgu Bilig 1439 yılında Herat’ta Uygur harfleriyle 

kopya edilmiştir. Şahruh zamanında yazılmış ve günümüze kadar gelen eserler ise şöyledir: 

Mansur Bahşi tarafından 1453 yılında yazılan Bahtiyarname, Melik Bahşı tarafından 1436 

yılında yazılan Miracname ve Tezkire-i Evliya (Togan, 1949:528). 

Daha önceki Türk devletlerinde olduğu gibi, hükümdar ailesinin kadınları eğitim ve hayırsever 

kurumların yapımında öncü rol oynamışlardır. Şahruh’un eşi Gevherşad Ağa, 1432 yılında 

başkentte dört sandalyeli bir medrese kurmuştur (Semerkadi:720; O’Kane, 1987:133-35; Allen, 

1981:122; Arjomand, 1999:274). Bunun dışında Tuman Ağa (Semerkandi:211) Herat’a, Milket 

Ağa Belh’e (Semerkandi:751)medreseler kurdurmuş, Uluğ Bey, Baysungur, İbrahim gibi 

mirzalar Alike Kükeltaş, Emîr Firuzşah, Şah Melik gibi dönemin önde gelen emîrleri, zenginleri 

de ülkenin çeşitli yerlerinde imar faaliyetleri, bilim ve sanatın himayesi gibi konularda âdetâ 

yarış içine girmişlerdir (Alan, 2004:156). Herat’ta kurulan Şahruh ve Hüseyin Baykara 

medreselerinde 6 Mirza, 5 hanedan ailesine mensup kadın, emirler, vezirler, memurlar, 

aristokratlardan toplam 47 kişi eğitim görmüştür (Arjomand:277). 
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Timurlular döneminde klasik medrese anlayışının dışında eğitim veren iki yapı görmekteyiz. 

Birincisi Mirza Baysungur tarafından yaptırılan Herat’taki konağı adeta güzel sanatlar 

akademisine dönüştürmüş olan  “Baysungur Akademisi” dir.   Diğeri ise Uluğ Bey tarafından 

Semerkant’ta kurulmuş olan “Astronomi” okuludur. Her iki okulda okutulan dersler de çağın çok 

ilerisinde olup kendinden sonraki dönemlere ışık tutmuştur. 

Şahruh’un oğlu Mirza Baysungur gerçekten çok yönlü bir şahsiyetti. Bir yandan devlet 

idaresinde görev alırken bir taraftan da gerçek bir sanat ve edebiyat koruyucusu idi. Sarayında 

devrin ileri gelen beyleri, edibler, bilginler, sanatçılar ve musikişinasların katıldığı meclisler 

kurulurdu. Baysungurî üslubunu yaratan Mirza Baysungur’un başarısının bir nedeni de dedesi 

Timur’un Semerkand’da toplamış olduğu önemli hat, resim ve süsleme ustalarının Uluğ Bey’in 

çıkarttığı bir fermanla evlerine dönmesine izin verilmesi olabilir. Böylece Semerkant’ta kalmak 

istemeyen âlim ve sanatkârlar Herat, Şiraz gibi şehirlere giderek buraların bilim ve kültür 

merkezi olmasına katkıda bulunmuşlardır. Burada hat, tezhip, ciltcilik gibi dönemin en yaygın 

sanat dallarında mahir şahıslara çalışma ortamı sağlamıştı (Özergin:475; Alan:156; Yüksel, 

2017:293). Baysungur, “Bağ-ı Sefid” sarayında kurdurduğu sanat atölyesinde “Kütüb-hane” 

çağın seçkin hattat, müzehhib, musavvir, nakkaş ve mücellidleri kendilerine verilen kitaplardan 

elyazmaları hazırlıyorlardı. Burada 100’e yakın sanatçı ve onların yardımcıları bulunuyordu. 

Bunun yanı sıra birçok sanatçı yetiştiriliyordu. Baysungur Akademisi’nde güzel yazı (Hat), 

Bezeme (Tezhib), Resim (Tasvir), Cilt gibi alanlarda çalışmalar yapılıyordu. Mirza Baysungur 

burada olan sanatları yaşatarak devamına teşvik etmiş, yanındaki sanatçıları ve âlimleri korumuş 

onları maaşa bağlayarak hediyeler vermiştir (Semerkandi:653-655; Özergin:482-83). 

Şahruh’un bir diğer oğlu Uluğ Bey, Maveraünnehir bölgesinin idaresinden sorumlu idi. Asıl ismi 

Muhammed Taragay’dır. Babası başkent Herat’ta ülkeyi yönetirken o da merkez olarak, dedesi 

Timur’un başkenti Semerkant’ta bulunuyordu. Timur döneminde Maveraünnehirde bulunan 

Semerkant ve Buhara gibi merkezlerde medreselerin çeşitliği ve buraya öğretim için gelmiş olan 

bilim adamlarının çokluğu Uluğ Bey’in fikir dünyasını fazlaca etkilemiştir. Orta Çağ’ın 

“quadriva” diye adlandırdığı matematik, geometri, astronomi ve musikiye karşı ilgi duyan Uluğ 

Bey, aldığı eğitimlerle kısa zamanda bu alandaki yetkin kişiler arasına girmiştir. “Tahta oturan 

alim” ünü ile tarihe geçen Uluğ Bey’in hocaları arasında “devrin Eflatunu” olarak anılan 

astronomi ve matematik uzmanı Kadızade Rumi, başta olmak üzere Gıyaseddin Cemşidi, Muin 

ed-Din Kaşi ve Ali Kuşçu bulunmaktaydı. Nasuriddin Tusi tarafından 1259 yılında kurulan 

Meraga Rasathanesini Küçük yaşlarda iken ziyaret eden Uluğ Bey, gördüğü rasathane 

kalıntılarından oldukça etkilenerek astronomiye merak sarar, ünlü astronomi hocası Kadızade 

Rumi’nin de hocası olması Uluğ Bey’in ilmi düşüncelerini oluşturur ve eşsiz bir matematik ve 

astronomi âlimi olarak yetişir (Barthold, 1997:113; Bilhan:45-46; Yüksel, 2017:295). 

Semerkant’ta 1417-1420 yılları arasında inşa ettirmiş olduğu medresesinde dersler vermek ve 

saygın âlimlerle çeşitli ilmî münazaralara katılmak suretiyle ilmini daha geliştiren Uluğ Bey, 

medresesiyle eş zamanlı olarak yine Semerkant’ta inşa ettirdiği astronomi okulundaki çalışmalar 

ile ilgilenmiştir. Burada Taftazani, Kadızâde-i Rumî, Cemşid-i Kâşî ve Ali Kuşçu gibi bilim 

adamları görevlendirilmiştir. Sonraki dönemlerde de Maveraünehir ve Horasandan gelen 100 
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kadar tabip, edip, hattat, ressam ve mimarlar kendi alanlarında önemli çalışmalara imza 

atmışlardır. Uluğ Bey Üniversitesini Semerkant'ta astronomi eğitiminin ana merkezi haline 

getirdi. Ancak tabi ki astronomi ve matematik alanına özel önem verilmiştir.  Uluğ Bey 

kurdurduğu vakıfta 500’ü matematik eğitimi almış yaklaşık 10.000 kayıtlı öğrenciyi destekledi. 

Matematiksel astronomi alanında 20 sınıf vardı ve 24 uzman burada çalışıyordu (Arjomand:275). 

Uluğ Bey, Semerkant’ta kurdurduğu rasathane ve medresede 60-70 (Sayılı, 1985:86) kadar iyi 

matematik âlimi istihdam etmiştir. Bu sayı, teknolojinin ve eğitimin o yüzyıllara göre daha 

yaygın olduğu günümüzde bile, aynı alanda çalışan bu kadar çok bilim adamını bir araya 

getirebilmek bakımından oldukça büyük bir başarıdır. Uluğ Bey, Kadı-ı Zade-i Rumi ve Kaşi’nin 

katkılarıyla yaptığı çalışmalar sonucunda Zîc-i Cedid-i Gürkanî adı ile meşhur olan zîc cetvelini 

hazırlamıştır (Alan:158; Bilhan:46-47; Yüksel, 2017:295; Celal, 2016:225). Uluğ Bey’in bilime 

ve sanata, eğitim ve öğretime vermiş olduğu önemi ve Semerkant’taki bilim atmosferini, 

meslektaşı matematikçi Gıyaseddin Kaşani’nin babasına yazdığı Tahran Sipahsalar Camii 

Kütüphanesinde 1916 numaralı bir mecmua içinde bulunan mektubundan daha net anlıyoruz.  

Mektupta Kaşi, kendi memleketi Kaşan ile Semerkant’taki bilimsel ortamı kıyaslayarak şöyle 

demektedir: “Kaşan dolaylarında çeşitli ilim dallarının her biri için o dalda bilgi sahibi olmak 

iddiasında olan bir iki kişi bulunur ve bu gibi kimseler böyle bilgiye sahip olmasalar da 

kendilerini sevenler onların iddialarının doğruluğuna inanır ve gerçekten bu dallarda bilgili de 

olsalar bazı kimseler onların bilgisini inkâr ederler. Böylece işin gerçeğini kimsece bilemez. 

Halbuki Semerkant bölgesinde durum hiç böyle değil. Tanrı burasını afetlerden korusun. Çünkü, 

bir defa Allaha ve nimetlerine çok şükürler olsun ki yedi iklimde hükmü geçen İslam Padişahı 

bilgin bir insandır” (Sayılı:76-77). 

Öğretimi nasıl sürdürdüklerinden ve hangi kitapları kullandıklarından bahseden Kâşî’nin 

mektubundaki şu ifadesi Astronomi okulunda uygulanan yöntemleri göstermek açısından dikkate 

değerdir: “Derslerin takrirleri bitip tartışmalara geçilince, her defasında, ben de tartışmalara 

katıldım ve bunu büyük bir başarı ile yaptım. İncelemeleri sırasında dikkatlerini çekmemiş olan 

birkaç noktaya işaret ettim, yerinde tenkitler yaptım ve konunun bazı inceliklerine temas ederek 

bunları açıkladım. Öyle ki, hepsi de hayretler içinde kaldı” (Sayılı:78). Bu ifadelerden 

anlaşılacağı gibi dersler hocalar tarafından anlatılıyor, daha sonra da derste bulunan öğretmenler 

ve öğrenciler konuyu tartışıyorlardı.  

Kaşi mektundan Uluğ Bey’in ülke yönetimiyle uğraşmasına rağmen derslere sık sık katıldığı 

anlaşılmaktadır: “Uluğ Başbuğ birkaç günde bir derslerde hazır bulunuyorlar ve huzurlarında 

matematik ilimleri üzerinde ders verilmesini tercih ediyorlardı.” (Sayılı:78).  Yine Kâşî 

mektubunda: “bir gün çoğunluğun hazır bulunduğu bir toplantıda, çok derin ve etraflı bir şekilde 

incelemiş olduğum konuyu geometrik ispat yolu ile anlattım ki hepsi de bunu ittifakla kabul etti. 

Ulu Başbuğ (Uluğ Bey) ilim adamı olduğu için ve ilme vukufu son derece derin olduğundan, 

ayrıca ilim adamları da çok sayıda mevcut bulunduğundan, burada bir mesele bir defa tahakkuk 

edince, daha önce başka türlü konuşmuş olan kimseler, konuyu anlamayanların gözünü boyamak 

için inatçılık edip bir takım kusurlar bulmak iddiası ile işi uzatamaz. Çünkü ilim adamlarının en 

seçkinleri burada hazır bulunuyor” der (Sayılı:82). Burada Uluğ Bey’in başkanlığında yapılan 
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bilimsel çalışmaların kalabalık ve nitelikli bilim adamlarıyla birlikte ispat yoluyla yapıldığı 

görülmektedir ki bu mektuptan da anlaşılacağı üzere uygulanan yöntem bugün modern 

üniversitelerde kullanılan yönteme benzemektedir. 

Uluğ Bey’in kurdurduğu ilk medrese 1417 yılında yaptırdığı Buhara medresesidir. Medresenin 

yapısı ve dekoru birbiriyle o kadar uyumlu yapılmıştır ki Orta Asya’da yapılan diğer medreseler 

burayı örnek almıştır. Medresede 80 oda bulunmaktadır ve öğrenciye yıllık 3.5 tilla burs 

verilmektedir. Uluğ Bey’in astronomi merakı duvarlara yansımıştır. Duvarlar astronomi 

şekilleriyle süslenmiştir. Kapısında ise “ilim öğrenmek bütün Müslümanlara farzdır” Hadis-i 

Şerif-i yazmaktadır. Öğrenciler burada 15 yaşından 20 yaşına kadar öğrenimine devam ederlerdi. 

Dersler güneşin doğmasıyla başlar batana kadar sürerdi. Öğrenci istediği hocadan istediği dersi 

alma hakkına sahipti. Dersler münazara ve muhasebe şeklinde geçmekteydi (Barthold:104; 

Eshenkulova, 2001:54). 

Uluğ Bey tarafından Semerkant’ta yaptırılan ve Uluğ Bey adıyla anılan medrese inşaatı için 

“Registan” meydanı adını taşıyan çarşı seçilmiştir.1417 de başlayan inşaat 1420 yılında 

tamamlanmıştır. Dört eyvanlı avlulu medrese yazın dershane olarak kullanılan eyvan, avlu ve iki 

katlı hücrelerden oluşmaktadır. Duvarlar, minareler ve methaller geometrik şekiller ile süslenmiş 

olup öğrenciler için her kemer altında ikişer oda bulunmaktadır. İki öğrenciye ait olan her oda iki 

bölüme ayrılmıştır. Uluğ Bey bu medresede ders verecek müderrisleri sınavla kendisi seçip tayin 

etmiştir. (Barthold:103-104; Eshenkulova, 2001:55-56).  Daha sonra Registan meydanına Uluğ 

Bey medresesine benzer dört eyvanlı Timurlu tarzını sürdüren 1619-1639 yılında Şir Dar ve 

1646-1660 yılında da Tilla-Kari medreseleri yapılmış olup, sonradan yapılan bu iki medrese de 

Timurluların azametini sembol etmektedir (Çoruhlu, 2010:191-92). 

Son olarak Hüseyin Baykara döneminde yapılan eğitim faaliyetlerini görmekteyiz. Timur’un 

torunu olan Hüseyin Baykara, 1469 yılında Herat’ta tahta çıkmıştır. Hüseyin Baykara’nın 

hâkimiyetinin artmasında devlet erbabından büyük bir şair olan Alişir Nevai’in rolü büyüktür. 

Kurduğu kütüphane ve burada yönlendirdiği bilimsel çalışmalarla Timurlularda kültürün en 

doruk noktası Hüseyin Baykara dönemi olmuştur. Herat’ta vakıf gelirleri ile desteklenen yaklaşık 

100 eğitim kurumu bulunduğu tahmin edilmektedir (Subtenly, 1991:56). 

Hüseyin Baykara dönemi, edebiyat açısından oldukça zengin bir dönemdir. Ancak sanat ve bilim 

de Şahruh’un saltanatı ile kıyas kabul etmez. Dönemin belki hükümdar kadar önemli olan siması 

Ali Şir Nevaîdir. O, kültürel hayatın baş hamisi olarak, hükümdarı gölgede bırakacak kadar önde 

görünmektedir. Ali Şir Nevai başlı başına Çağatay edebiyatında klasik devreyi oluşturan bir 

şahsiyettir. Bu dönemde Herat, Türk edebiyat akımının merkezi haline gelmiştir. Ali Şir 

Nevai’nin en belirgin yönü Farsça’ya karşı Türkçe’nin savunucusu olmasıdır. Muhakemet-ül 

Lugateyn adlı eserinde fikirlerini açıkça belirtir (Alan:161; Bilhan:73-74). 

Ali Şir Nevai eğitime oldukça önem vererek vakıflar kurdurmuştur. Bunların en önemlisi ve 

dönemin en ünlüsü ise İhlasiye medresesidir. Tarihçi Mirhond bu medresede eğitim almıştır. Ali 

Şir Nevai, medresenin tekkesini Mirhondun emrine vererek onun verimli çalışabilmesi içi her 

türlü kaynak ve belgeler bulunan zengin bir kütüphaneyi de tekkeye ilave ettirmiştir. Ayrıca 

Alişir Nevai’nin evinde gerçekleşen akşam toplantıları çok meşhur olmuştur. Nevai yaşadığı 
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dönemde yüksek derecede eğitimi ve geniş hamilik faaliyetiyle Herat kültürel hayatının 

merkezinde dururdu (Masson-Ramodin, 1964:331; Bilhan:89). 

 

Eğitim-Öğretim 

Öğretim çevreleri erken dönemlerden beri camilerde, âlimlerin evlerinde ve bazen de pazardaki 

dükkânlarında eğitim verdiler. Düzenli akademik tartışmalar kütüphanelerde, kitapçılarda ve en 

önemlisi öğrenmenin öncüsü olan vezirlerin konutlarında gerçekleşti. Daha sonra kurulan 

vakıfların oluşumu sabit öğrenme kurumlarının oluşturulması amacıyladır. XV. yüzyılın ilk yarısı 

Şahruh ve Uluğ Bey’in zamanında Horasan ve Maveraünnehirde ki medreselere yeni bir soluk 

gelmiştir. Bu dönemde kurulan eğitim kurumlarının kayda değer bir şekilde büyümesi ve vakıf 

adı altında eğitim amaçlı yardım müesseslerinin genişlemesi sağlandı.  

Timur öncülüğünde her kentte birer medrese açılmasıyla birlikte ileri gelenler ve zenginler 

medreselere parasal yardımlarda bulunmaya başlamışlardır. Böylece medresede görev alan 

öğretim üyeleri bilimsel düzeylerine yakışır şekilde yaşamak için maddi kaynak sahibi 

olmuşlardır. Toplumda Eğitim faaliyetleri arttıkça toplumun öncelik sırası da değişmiş 

Timurluların elit kesiminde ilk on sırada bulunan görevliler şöyledir; hukuk profesörleri, hukuk 

danışmanları, Kuran tefsircileri, hadisçiler, vaizler, Cuma hutbelerini verenler (hatipler), 

fizikçiler, öğretim üyeleri, imamlar, hukuk öğrencileri ve mezunları (fakihler) ve Kuran’ı 

ezberleyenler, Astronomlar on üçüncü sırada zikredilmektedir (Arjomand:285). 

Timurlu hükümdarların eğitim faaliyetlerinin iki bileşeni olarak medrese ve hangâh 

görülmektedir. Uluğ Bey Astronomi Okulu ve Baysungur Akademisi dışında kurulan 

medreselerde İslam örf adet ve hukukuna göre müfredat uygulanmıştır. Ali Şir Nevai’nin 

kurduğu İhlasiye medresesinin ders programı şöyledir:  

Kur’an Dersi: Kur’an’ın okunuşu, Kur’an okunurken uygulanan makamların eğitimi, ayrıca 

müziğe yetenekli öğrenciler tespit edilerek bu yönde yetiştirilirdi. 

Tefsir: Kur’an ayetlerinin açıklanması anlamına gelen tefsir zamanla güçlü bir ilim dalı olmuş ve 

ayetler günün şartlarına göre açıklanıp hukuki kavramlar çerçevesinde uygulanmaya çalışılmıştır. 

Hadis: Peygamberin sözleri ve uygulamalarını içeren bir ders olarak medreselerde okutulmuştur. 

Bu yönde tarih bilimi ile desteklenerek geliştirilmiştir. 

Dil dersleri: Timurlu medreselerinde başta Türkçe olmak üzere Arapça ve Farsça dersleri 

programlara dâhil edilmiştir. 

Fıkıh dersleri: Bugünkü hukuk fakültelerinde uygulanan programa karşılıktır. 

Yazı dersleri, Astronomi ve Matematik derslerine de medrese müfredatında yer almıştır 

(Bilhan:90-91). 

Timurlular devrinde Darüşşifaların önemini de belirtmekte fayda vardır. Bunlar sadece hastane 

olarak kurulmamış aynı zamanda doktor yetiştiren tıp fakülteleri görevindedirler. Timur’un, 

Semerkant’ta bir hastane inşa ettirdiği bilinmektedir. Yine Şahruh ve hanımı Mülket Hatun 

Herat’ta birer hastane yaptırmışlardır. Derviş Ali Tabib ve Dilşad Şirvan gibi dönemin ünlü 

hekimleri darüşşifalarda hem ders vermiş hem de hekimlik yapmışlardır. Ancak tıp okullarında 

verilen dersler hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır (Eshenkulova:143-147).   
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Sonuç 

Timurlular dönemi, Kök Türklerden beri gelen köklü eğitim anlayışının doruk noktasına ulaştığı 

bir zamandır. Bilimi destekleyen ve bizzat bilimle uğraşan hükümdarların böylesine çok olduğu 

bir devlete tarihte az rastlanır. Hemen hemen hâkim oldukları her şehirde birer vakıf tesis ederek 

medrese kurmuş eğitim ve öğretimi bizzat hükümdarlar desteklemiştir.  XV. yüzyılın başından 

XVI. yüzyıla kadar bunu bir devlet politikası haline getiren Hükümdarları, hükümdar eşleri, 

vezirler ve devletin ileri gelenleri de yalnız bırakmamışlardır. Uluğ Bey Medreselerin 

müfredatlarında İslami bilimler kadar güzel sanatlar, astronomi de büyük ilgi görmüş bunun 

yanında Türkçe önemsenerek hazırlanan eserlerde ön planda tutulmuştur. 

XV. yüzyıl civarında Şahruh medresesinde dört, Gevherşad medresesinde dört ve Hüseyin 

Baykara’nın medresesinde sekiz profesör var iken İhlasiye medresesinde eğitim veren yedi 

profesör bulunmaktaydı. Uluğ Bey medresesi ve rasathanesinde ise 60-70 civarında matematikçi 

10.00 civarında kayıtlı öğrenci Baysungur Akademisi’nde ise 100 kadar sanatçı mevcuttu. Bu 

medrese ve okulların hepsi Timurlular zamanında inşa edilmiş ve son derecede zengin eğitim 

külliyeleriydi. Timurlu döneminin eğitim-öğrenim ve sanat ile meşguliyetleri kültürel 

korumacılıklarının gelişmiş olduğunun bir göstergesidir. Timurlu devrini anlamamız açısından 

sistemin merkezinde vakıfların rolünün etkili olduğunu kavramakta önemlidir. 
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ÖĞRETMENLERİN MÜFREDAT VE ÖĞRENCİ 

DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 
 

 

Salih GÜLEN153  
 

 

ÖZET 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğretim programlarını güncelleme çalışmaları ülke geneli okullarımızda 

gerekli çalışmların yapılması ile desteklenmiştir. Öğretim programı, hedefler, öğrenme-öğretme 

süreçleri ve değerlendirme basamağı ile eğitimde rehberlik görevi gören taslak bir programdır. Bu 

program ulusal ve uluslar arası hedefler, dersin hedefleri, öğrenme-öğretme strateji/teknikleri ile 

alternatif değerlendirme yaklaşımlarını kapsayacak şekilde hazırlanır. Programın uygulanmasında 

eğitimdeki çeşitlilik, bireysel farklılıklar, sosyo ekonomik durum, kurum iç ve dış dinamikleri, ölçme 

ve değerlendirme yöntemlerindeki tercihler gibi unsurlardan dolayı, öğretimin etkinliğini artırma 

sebebiyle öncelik öğretim programlarından ziyade uygulayıcılardadır. Yani öğretmenlerdedir. 

Burada öğretmenden özgün ve yaratıcı tercih ve yaklaşımlarla öğretim programına yön vermeleri 

beklenir. Bu çalışmada öğretmenlerin öğretim programların kullanımlarına yönelik düşünceleri ve 

öğretim sonucunda yaptıkları değerlendirme tercihleri hakkında araştırma yapılmıştır. Ayrıca bir 

öğretmenin öğrencilik hayatı boyunca değerlendirmeye tabi tutulduğu sınavlar incelenmiştir. 

Araştırmada karma yöntem tercih edilmiştir. Yöntemin nicel kısmında kesitsel tarama modeli 

kullanılmıştır. Kesitsel tarama veri toplama sürecinin bir seferde gerçekleştirildiği taramadır. İki 

boyuttan oluşan likert tarzı anket ile veriler toplanmıştır. Rastgele örneklem yöntemi ile farklı 

illerden gönüllü 181 öğretmenin katılımı ile gerçekleşmiştir. Yöntemin nitel kısmında doküman 

incelemesi yapılmıştır. Doküman incelemesi, verilerin olduğu gibi ele alınıp belli kriterler ışığında 

objektif bir şekilde incelenmesi ve analiz edilmesi olarak bilinir. Çalışmada doküman olarak gönüllü 

bir öğretmenin okul hayatı boyunca girdiği yazılı sınav kağıtları ve merkezi sınavları incelenmiştir 

(zaman zaman öğretmenle yüz yüze görüşmelerde yapılmıştır). Anket verilerinin analizi sonucunda 

öğretim programı boyutu ile ilgili olarak; katılımcıların % 89 'u konuları öğretmen merkezli olarak 

sunduklarını, % 81'i öğretim programına bağlı olarak dersleri işlediklerini ve % 77'si de öğrencilerin 

günlük hayatta kullanabilecekleri bilgiler edindiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca katılımcıların 

öğrencilerin derse hazırlıklı gelmeleri ve konular için ayrılan sürelerin yeterliliği konusunda farklı 

görüşler belirttikleri tespit edilmiştir. Anketin değerlendirme boyutunda ise katılımcıların % 87’sinin 

konu sonrası değerlendirme yaptığı, % 90'nın 2 veya 3 sınav yaptığı belirlenmiştir. Katılımcıların 

“bir öğrencinin üst eğitim kurumuna geçmesi veya işe alınmasında geçerli, güvenilir, objektif ve 

gerçekçi çözüm yolunun sınav sistemi olduğu konusuna yönelik farklı görüşleri olsada % 87'sinin 

bunun öğrenci yeteneği ile yapılması gerektiğini belirttiği tespit edilmiştir. Yapılan doküman 

incelemesi sonucunda doktora derecesine sahip bir öğretmenin anasınıfından itibaren çeşitli 

şekillerde olmak üzere toplamda 1444 adet sınava tabi olduğu belirlenmiştir. Çalışmada okullarda 

öğretim programının uygulanma şekli ve değerlendirme biçimlerine yönelik önerilerde bulunmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Öğretim programı, Değerlendirme, Öğretmen 

                                                 

 

 

153 Dr. Öğretim Üyesi, Muş Alparslan Üniversitesi, sgnova@windowslive.com. 
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GİRİŞ 

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) müfredat güncelleme çalışmaları ülke geneli okullarımızda 

gerekli çalışmların yapılması ile desteklenmiştir. Müfredat, hedefler, öğrenme-öğretme süreçleri 

ve değerlendirme basamağı ile eğitimde rehberlik görevi gören taslak bir programdır (Gülen, 

2018a; Gürbüz, 2017; Saklan ve Ünal, 2018).  Müfredat programları değişen ve güncellenen 

bilimsel veriler ve toplumsal ihtiyaçlar karşısında sürekli bir değişim göstermek zorundadır. 

Örneğin fen bilimleri müfredatı son yıllarda beş defa güncellenmiştir (Bağ ve Çalık, 2018). 

Müfredatlar güncel verileri barındıran programlardır. Bu program ulusal ve uluslar arası hedefler, 

dersin hedefleri, öğrenme-öğretme strateji/teknikleri ile alternatif değerlendirme yaklaşımlarını 

kapsayacak şekilde hazırlanır (Brandi, 2002). Programın uygulanmasında; eğitimdeki çeşitlilik, 

bireysel farklılıklar, sosyo ekonomik durum, kurum iç ve dış dinamikleri, ölçme ve 

değerlendirme yöntemlerindeki tercihler gibi unsurlardan dolayı, öğretimin etkinliğini artırma 

sebebiyle öncelik müfredatlardan ziyade uygulayıcılardadır. Yani öğretmenlerdedir. Burada 

öğretmenden özgün ve yaratıcı tercih ve yaklaşımlarla müfredata yön vermeleri beklenir  (Bek ve 

Şen, 2018; Gürkan ve Kahraman, 2018). 

Öğretmenler, eğitim öğretim sürecinin bel kemiği uygulayıcılarıdır. Öğretmenliğin değişmez bir 

tanımı söz konusu değildir. Çünkü kelime kökeni ve tarihi bakımından anlamını ifade edebilen 

“öğretebilen” veya günümüz anlamıyla “rehber” kişilerdir. Yine de bir tanım yapılması 

gerekiyorsa, öğretmen; bilgi, beceri, tutum ve davranışları ile araştırma ruhuna sahip, teknolojik 

kullanım ve güncel gelişmelerin takibini yapabilen nitelikli entelektüel bireylerdir (Danışman, 

2018).  Öğretmenliğin ruhani değeri de mevcuttur. Her toplum, insan ya da sınıf için rehberlik 

yapan bir liderdir. Onların rehberliğinde öğrencilerin aktif bir şekilde bilgi edinmesi hedeflenir. 

Bu hedeflere ulaşmada bir çok eğitim, seminer ve uygulamalar yapılır (Kılıç ve Aydın, 2018).  

Ders müfredatlarının uygulayıcıları olan öğretmenlerden beklenen en önemli unsurlardan biride 

öğrencilerin değerlendirilmesidir. Olasıdır ki bir müfredat programının dönütü anca bu şekilde 

sağlanabilir (Çakan, 2004; Gürbüz, 2017).  Her müfredat programının sürecinde ya da sonucunda 

bir değerlendirme yapılır (DeLuca ve Bellara, 2013). Burada önemli olan değerlendirmenin 

niteliğidir. Ayrıca yapılan değerlendirmelerin ulusal veya yerel olması hatta bunların sayısı bile 

önem arz etmektedir (Arık ve Kutlu, 2014).  Değerlendirme, belli konu ya da kazanımın birey 

tarafından bilişsel ya da davranışsal olarak gösterilmesinin ölçülerek yorumlanmasıdır (Koyuncu, 

Şata ve Karakaya, 2018; Gülen, 2018b). Genel olarak kazanım sonucunda bu yapılır (Brandom 

ve All, 2010). Sözlü, yazılı ve uygulamalı değerlendirmeler yapılabildiği gibi sürecin incelenmesi 

veya gözlenmesi ya da ürüne dönük değerlendirmelerde yapılmaktadır (Melanlıoğlu, 2012; Polat, 

2018).  

Müfredatlar, uygulayıcılarının öğrencileri çağdaş yaklaşımlara göre değerlendirecek ölçme 

araçlarını kullanmasını hedefler (MEB, 2018b). Her nekar böyle bir hedef varsada bir çok 

öğretmenin klasik yöntemleri tercih ettiği görülmektedir (Gülen, Taş ve Darga, 2015). Ayrıca 

eğitim öğretim sürecinde yapılan değerlendirme sayılarıda endişe verici şekilde çok olduğu 

düşünülmektedir. Nitekim öğrencilerin bu konuya yönelik şikayetlerinin olduğu bilinmektedir 

(Seyhan, 2017). Bunların dışında görülen en önemli sorun ise öğrenci merkezli öğretimin 
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yapılamamasıdır (Bulut, 2008). Müfredatlar öğrenci merkezli olarak hazırlanmıştır (MEB, 

2018b). Öğrencilerin aktif bir şekilde eğitim oratımına almak uygulayıcılara düşen bir görevdir 

(Bozdam, 2008). Bu görevin aksadığı düşünülmektedir. 

Gerek müfredatların merkez odağında olan öğrencilerin göz ardı edilme endişesi, gerek yapılan 

değerlendirme sayıları ve tercih edilen geleneksel yöntemler bu konuda bilimsel çalışmaların 

artması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle öğretmenlerin müfredatın kullanımına yönelik 

düşüncelerini ve öğretim sonucunda yaptıkları değerlendirmeleri belirlemek çalışmanın amacına 

hizmet edecektir. Ayrıca öğrencilik hayatı boyunca bir öğretmenin girdiği sınav sayısının 

belirlenmesi de yapılan değerlendirmeler için fikir sahibi olunmasını sağlayacaktır. 

Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı; öğretmenlerin müfredatın kullanımına yönelik düşüncelerini ve öğretim 

sonucunda yaptıkları değerlendirmeler belirlemek. Ayrıca öğrencilik hayatı boyunca bir 

öğretmenin değerlendirmeye tabi tutulduğu sınav sayısını incelemektir. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki soruların cevabı aranmıştır. 

Buna göre öğretmenin: 

1. Ders müfredatları hakkındaki görüşleri nelerdir? 

2. Değerlendirmeye yönelik görüşleri nelerdir? 

3. Öğrencilik hayatı boyunca yapılan değerlendirme sayısı kaçtır? 

 3.1. Öğrencilik hayatında hangi ölçme araçları ile değerlendirilme yapılmiştır? 

 

YÖNTEM  

Araştırmada karma yöntem tercih edilmiştir. Yöntemin nicel kısmında kesitsel tarama modeli 

kullanılmıştır. Kesitsel tarama veri toplama sürecinin bir seferde gerçekleştirildiği taramadır 

(Metin, 2014). Yöntemin nitel kısmında doküman incelemesi yapılmıştır. Doküman incelemesi, 

verilerin olduğu gibi ele alınıp belli kriterler ışığında objektif bir şekilde incelenmesi ve analiz 

edilmesi olarak bilinir (Çokluk, Yılmaz ve Oğuz, 2011).  

Araştırmanın güvenirlik ve geçerliliğinin sağlanmasında bilimsel yöntemlere uyulmuştur. Bu 

kapsamda; nitel verilerde geçerlilik için betimsel ve içerik analizlerinde sonuçların doğruluğu 

için direkt alıntılara yer verilmiştir. Güvenirlik çalışmasında ise kavramsal çerçeve, veri toplamı 

ve analizi ile örneklem grubun durumu ayrıntılı belirtilmiştir.  Ayrıca bu veriler nicel veriler ile 

desteklenmiştir. Nicel veriler için; hedeflenen kazanımların kapsamı, yapı, görünüş gibi 

geçerlilik ilkeleri doğrultusunda ölçme aracı hazırlanmıştır. Puanlamanın güvenirliğinde uzman 

görüşü alınmıştır. Ayrıca puanların yorumlanmasında ölçüt aralığı tablosu (Tablo 2) 

hazırlanmıştır (Yıldırım ve Simsek, 2013). Verilerin puanlanmasında ya da yorumlanmasında iki 

doktora unvanına sahip uzmanın ortak görüşlerine uyulmuştur.  

Örneklem 

Araştırmada rastgele örneklem yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem evren içerisindeki tüm 

bireylerden ziyade rastgele ulaşılan katılımcıları kapsamaktadır (McMillan ve Schumacher, 

2014). Araştırmaya farklı illerden gönüllü 180 öğretmen katılmıştır. Katılımcılara yönelik 
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ayrıntılı bilgi Tablo 1’de belirtilmiştir. Ayrıca nitel verilerin toplanmasında doktorasını 

tamamlamış gönüllü bir öğretmen araştırmaya katılmıştır. 

Tablo 1. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik yapısı 

İl Frekans (f) Branş Frekans (f) Kıdem Frekans (f) Cinsiyet Frekans (f) 

Van 39 İngilizce 28 1-5 Yıl 59 Erkek  96 

Samsun 33 Matematik 27 6-10 Yıl 50 Bayan 73 

Barman 31 Turkce 21 11-15 Yıl 34 

NOT: 180 Katılımcının 

Bazıları Bilgilerini Boş 

Bırakmıştır 

İstanbul 27 Sınıf Öğret. 20 16-20 Yıl 12 

Antalya 19 Fen Bilimleri 18 20 ve Üzeri 11 

Muğla 18 Din KABÖ 15 ORT 9,66 

G.antep 13 Diger 41  

 

Tablo 1’de katılımcıların demografik yapısı sunulmuştur. Araştırmanın güvenirlik ve geçerliliği 

açısından verilmesi önem arz etmektedir. Buna göre katılımcıların 96’sı erkek, 73’ü bayandır. 

Yedi farklı büyükşehir belediyesinde çalışan katılımcıların kıdem ortalaması 9,66’dır. Ayrıca en 

fazla İngilizce ve Matematik branşlarından katılımın sağlandığı tespit edilmiştir.  

Veri toplama araçları 

Nicel veriler, iki boyuttan oluşan likert tarzı anket ile toplanmıştır. Nitel veriler ise doktorasını 

tamamlamış gönüllü bir bir öğretmenin yazılı sınav kağıtları (Dökümanlardan sadece bazılarına 

ulaşılmıştır. Bu yuzden mevcut yönetmelikle orantılı olarak görüşme verilerine dayanarak sayısal 

veriler belirlenmiştir.), merkezi sınav sonuçları ve görüşme yolu ile toplanmıştır. Görüşme 

verileri kayıt altına alınarak bulgular bölümünde sunulmuştur. 

Verilerin analizi 

Nicel veriler, Microsoft Excel programı kullanılarak yüzde (%) ve frekans (f) teknikleri ile analiz 

edilmiştir. Ayrıca Tablo 2’de verilen ölçüt aralığı kullanılarak nicel veriler yorumlanmıştır. Nitel 

verilere ise hem betimsel hem de içerik analizi yapılmıştır. Betimsel analizde öğrenci ile yapılan 

görüşme ve 2017-2018 MEB haftalık dersler ve saatleri listesinden elde edilen güncel veriler, 

sayısal değerleri ve açıklamaları ile beraber Tablo 5’te sunulmuştur. Ayrıca bu tablo 

betimlenmiştir. İçerik analizinde ise direkt alıntılar, kodlama ve ketagorileme yapılarak 

derinlemesine yorumlanmıştır. Bu verilerde bulgular bölümünde sunulmuştur. 

Tablo 2. Anket verilerinin yorumlama ölçüt aralığı 

Ölçüt aralığı Yorum 

0,01-19,99 Çok Düşük 

20,00- 39,99 Düşük 

40,00-59,99 Orta 

60,00-79,99 Yüksek 

80,00-100 Çok Yüksek 

Tablo 2’de görüldüğü gibi anket verilerinin yorumlanmasında kullanılan ölçüt aralıkları 

gözükmektedir. Bu ölçüt aralığı araştırmacı tarafından hazırlanmıştır. Yüzlük (%) değerde 



390 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

verilen verilerin yorumlanması için “0” ile “100” arası beş eşit parçaya bölünerek Tablo 2 

hazırlanmıştır. 

 

BULGULAR VE YORUM 

Araştırmada elde edilen veriler araştırma sorularının sılaramasına göre aşağıda sunulmuştur. 

Buna göre: 

a) Öğretmenlerin ders müfredatları hakkındaki görüşleri Tablo 3’te verilmiş ve yorumlanmıştır. 

Tablo 3. Öğretmenlerin müfredata yönelik görüş istatistikleri 

Sıra Maddeler 

O
lu

m
su

z 

(%
) 

K
a

ra
rs

ız
 

(%
) 

O
lu

m
lu

 (
%

) 

Y
o

ru
m

 

O
rt

a
la

m
a

 

(%
) 

1 Derslerimde konuyu ben anlatırım 10 2 88 Çok Yüksek 

64,2 

2 
Ögrenci ders öncesi arastırmasını yaparak konuyu anlatacak 

vaziyettedir. 
43 27 30 Düşük 

3 Müfredata dayalı bir öğretim yaparım 15 5 80 Çok Yüksek 

4 Öğrenciler günlük hayatta kullanabilecekleri bilgiler edinir  9 14 77 Yüksek 

5 Konular için ayrılan süreler yetmektedir 38 16 46 Orta 

Tablo 3’de katılımcıların müfredata yönelik sorulan genel sorulara görüşlerini belirledikleri 

görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin % 80’ni (çok yüksek) müfredata dayalı bir öğretim 

yaptığını belirtirken, aynı öğretmenlerin % 88’i (çok yüksek) derslerin öğretmen merkezli olarak 

anlatıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin % 77’si (yüksek) öğrencilerin günlük hayatta 

kullanabilecekleri bilgiler edindiğini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin % 46’sı (orta) konular için 

ayrılan sürelerin eğitim öğretim faaliyetleri için yeterli olduğunu belirtsede, % 30’u (düşük) 

ögrencinin ders öncesi gerekli arastırmaları yaparak konuyu anlatacak düzeyde olduğunu 

belirtmiştir. Genel olarak öğretmenlerin % 64,2’sinin (yüksek) müfredata yönelik olumlu 

düşünceler içerisinde olduğu görülmektedir. 

b) Öğretmenlerin değerlendirmeye yönelik görüşleri Tablo 4’te verilmiş ve yorumlanmıştır. 

Tablo 4. Öğretmenlerin değerlendirmeye yönelik görüş istatistikleri 

Sıra Maddeler 

O
lu

m
su

z 

(%
) 

K
a

ra
rs

ız
 

(%
) 

O
lu

m
lu

 

(%
) 

Y
o

ru
m

 

O
rt

a
la

m
a

 

(%
) 

1 Bir konuyu ya da üniteyi bitirdikten sonra değerlendirme yaparım 8 4 88 Çok Yüksek 

72,2 

2 Konu ya da ünite değerlendirmesini yazılı sınav seklinde yaparım 32 13 55 Orta 

3 Girdiğim her dersten dönemde 2 veya 3 sınav yaparım 9 1 90 Çok Yüksek 

4 

Bana göre bir öğrencinin üst eğitim kurumuna geçmesi veya işe 

alınmasında geçerli, güvenilir, objektif ve gerçekçi çözüm yolu 

sınav sistemidir. 

30 19 51 Orta 

5 

Bana göre bir öğrencinin üst eğitim kurumuna geçmesi veya işe 

alınmasında geçerli, güvenilir, objektif ve gerçekçi çözüm yolu 

öğrenci yeteneğidir. 

7 16 77 Yüksek 

Tablo 4’te öğretmenlerin değerlendirmeye yönelik sorulan genel sorulara görüşlerini belirledikleri 

görülmektedir. Buna göre öğretmenlerin % 88’i (çok yüksek) bir konuyu ya da ünitenin bitmesi ile 
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değerlendirme yaptıkları, % 90’ı (çok yüksek) ise her dersten dönemde 2 veya 3 sınav yaptıklarını 

belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin % 55’i (orta) yapılan değerlendirmeyi “yazılı sınav” şeklinde 

yapmaktadır. Bunların dışında öğretmenlerin % 51’i (orta) öğrencinin üst eğitim kurumuna geçmesi veya 

işe alınmasında geçerli, güvenilir, objektif ve gerçekçi çözüm yolunun sınav sistemi, % 77’si (yüksek) ise 

bunun öğrencinin yeteneği ile yapılması gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretmenlerin % 72,2’sinin 

(yüksek) öğrenci değerlendirmesine yönelik olumlu düşünceler gösterdiği söylenebilir. 

c) Öğrencilik hayatı boyunca yapılan değerlendirme (Sınav) sayısı Tablo 5’te verilmiş ve yorumlanmıştır. 

Ayrıca görüşme verileri ile beraber yapılan sınav çeşitlerine yönelik bulgularda aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 5. Öğretmenin öğrencilik hayatındaki değerlendirme günlüğü 

Sınıf Düzeyi Sınav Performans Proje Karne Toplam Acıklama 

Anasınıfı    2 2 Dönem sonu belgeleri 

1. sınıf    2 2 Dönem sonu belgeleri 

2. sınıf    2 2 Dönem sonu belgeleri 

3. sınıf    2 2 Dönem sonu belgeleri 

4. sınıf 15+15 15+15 1 2 63 Sınav+karne 

5. sınıf 32+32 32+32 1 2 131 Sınav+karne 

6. sınıf 32+32 32+32 1 2 131 Sınav+karne 

7. sınıf 32+32 32+32 1 2 131 Sınav+karne 

8. sınıf 33+33 32+32 1 2 133 Sınav+karne 

LGS-LYS-TEOG 6 Merkezi sınav 

9. sınıf 36+36 36+36 1 2 147 Sınav+karne 

10. sınıf 36+36 36+36 1 2 147 Sınav+karne 

11. sınıf 36+36 36+36 1 2 147 Sınav+karne 

12. sınıf 37+37 36+36 1 2 149 Sınav+karne 

ÖSS-ÖYS-ÖGS 5 Alan derslerin tamamı 

Üniversite 1 26+26    52 Vize+final 

Üniversite 2 26+26    52 Vize+final 

Üniversite 3 20+20    40 Vize+final 

Üniversite 4 16+16    32 Vize+final 

KPSS 6 Kültür+Yetenek+Alan Bilgisi 

ALES-YDS-UDS-YÖKDİL 3 Türkçe+Matematik+İngilizce 

Yüksek Lisans Giriş 1    2 Yazılı+sözlü 

Yüksek Lisans 1 12+12    24 Vize+final 

Yüksek Lisans 2 1    1 Seminer 

Yüksek Lisans Savunma 1 Tez savunması 

Doktora Giriş 1    2 Yazılı+sözlü 

Doktora 1 12+12    24 Vize+final 

Doktora 2 2    2 Tez izleme komitesi 

Doktora 3 2    2 Tez izleme komitesi 

Doktora 4 2    2 Tez izleme komitesi 

Doktora Savunma 1 Tez savunması 

Toplam 1444  

Bu tablo 2017-2018 MEB haftalık dersler ve saatleri listesine göre hazırlanmıştır 

Anasınıfından üçüncü sınıfın sonuna kadar dönem belgeleri, dördüncü sınıfla beraber her dersin haftalık ders 

saati ile orantılı olarak sınav yapılmaktadır 

Yapılan ders sözlü sınavları, yarışmalar, quizler ve bütünlemeler dahil edilmemiştir. 
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Tablo 5’te doktora derecesine sahip bir öğretmenin anasınıfından itibaren kaç defa 

değerlendirmeye alındığını göstermektedir. Bu tablo doktora derecesine sahip öğretmenin 

anlatımları, ulaşılan sınav dökümanları ve mevcut haftalık ders saatleri çizelgesine (MEB, 2018a) 

göre hazırlanmıştır. Bu tablonun mevcut değerlendirme yönetmelikleri ve müfradeta göre 

yorumlanması ile bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca girdiği ya da girebileceği 

değerlendirmelerin sayısı elde edilmektedir. Buna göre; anasınıfından üçüncü sınıfın sonuna 

kadar öğrenci dönemde bir defa değerlendirmektedir. Sonraki tüm sınıf basamaklarında 

öğrencinin aldığı derslerin ders saatleri ile orantılı olarak değerlendirilmeye alındığı 

anlaşılmaktadır. Bunların dışında öğrencinin her önemli eğitim basamağında merkezi sınavlar 

yolu ile de değerlendirildiği görülmektedir. Tabloda görüldüğü gibi bir öğrenci toplamda 1444 

defa sınava alınarak değerlendirilmektedir. Ayrıca tablonun hazırlanmasında görüşme yapılan 

öğretmenden elde edilen alıntılar aşağıda analiz edilmiştir.  

Öğretmene; öğrencilik hayatında, anasınıfından doktora bitimi sürecine kadar girdiği 

değerlendirmeler sorulduğunda aşağıdaki gibi ifadeler kullanmıştır. 

Anasınıfını pek hatırlamıyorum, devamsız bir öğrenciydim. İlkokul birinci sınıfın her kademesini 

hatırlıyor gibiyim çünkü her gün değerlendirilirdik. Okuma ve yazmaya geçmek ve bunun her gün 

denetlenmesi beni oldukça zorlardı. Onun dışında üçüncü sınıfın sonuna kadar hatırlamıyorum. 

Dördüncü sınıfta bazı derslerden dönemde iki bazılarında ise üç sınav olurduk.  Tabii en önemlisi 

karneler, hem öğretmen hem de ailem için önemli bir değerlendirme ölçeğiydi (ilkokul).  

Ortaokulda hatırladığım birkaç ders dışında hemen hemen her dersten dönemde üç ya da iki defa 

sınav olurduk (ortaokul). 

Ortaokula göre daha çok sınavlar vardı. Yine dönemde bazı derslerde üç bazılarında ise iki defa sınav 

olurduk (lise). 

Üniversitede aldığım her dersten bir vize bir de final sınavına girerdik. Tabii bazı derslerden 

bütünlemeye de kaldım. Hatta bazı derslerin sınavını dört yıl boyunca girdim. Geçememiştim 

(üniversite). 

Aslında üniversite düzeni gibiydi yine her dersten vize ve final vardı. Ayrıca seminerler, sunumlar ve 

savunma vardı (lisans üstü). 

Yukarıdaki alıntılar göstermektedir ki öğretmenin ilkokulda özellikle birinci sınıfın “her 

gününün” “okuma” ve “yazma” faaliyetlerinden dolayı değerlendirme olarak görüldüğü, dönem 

sonlarında alınan “karnelerin” bile değerlendirme olduğu anlaşılmaktadır. Öğretmen “dördüncü” 

sınıftan “lise” sonuna kadar aldığı “her dersin” ders saati ile orantılı olarak “sınava” girdiğini 

belirtmektedir. “Üniversite” ve “lisans üstünde” her ders için “vize” ve “final” yapılarak 

değerlendirildiğini ifade etmektedir. Bunların dışında öğretmen “sunumlar”, “seminerler” gibi 

değerlendirmelerden de bahsetmektedir. Öğretmenin okul hayatında her dersin ders saati ile 

orantılı olarak değerlendirmeye alındığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu değerlendirme sürecinde 

karnelerin önemli bir değerlendirme aracı olduğu görülmektedir. Bu alıntıların dışında 

öğretmenin en çok alındığı değerlendirme çeşidi ve merkezi sınavlara yönelik bilgileri aşağıda 

verilmiştir. 

Hatırladığım kadarıyla, hemen hemen her öğretmen klasik sınav yapmıştır. Ayrıca çoktan seçmeli 

testlerde çok kullanılırdı. Bunların dışında boşluk doldurma, eşleştirme, çizme ve doğru yanlış gibi 

testlerde nadiren olsa da yapılırdı. 
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İlk kez lise bitince, üniversiteye yerleşebilmek için sınava girdim toplamda beş altı farklı dersten 

sınavlar yapıldı. Bu arada hava harp okulu, subaylık gibi sınavlarada girdim. Sonrasında Kamu 

personeli olmak için sınava girdim. Ayrıca birkaç defa da lisansüstü eğitimi yapabilmek için yapılan 

ALES ve dil sınavlarına girdim. 

Yukarıdaki alıntılardan anlaşılmaktadır ki öğretmen, öğrencilik hayatında en çok “klasik 

sınavlar” ile değerlendirilmiştir. Bunun dışında “çoktan seçmeli testler” başta olmak üzere farklı 

sınav çeşitlerinin kullanıldığı anlaşılmaktadır.  

 

TARTIŞMA 

a) Öğretmenlerin müfredat hakkındaki görüşleri: 

Araştırmada öğretmenlerin % 80’ni (çok yüksek) müfredata dayalı bir öğretim yaptığını 

belirtirken, aynı öğretmenlerin % 88’i (çok yüksek) derslerin öğretmen merkezli olarak 

anlatıldığını belirtmişlerdir. Burada meydana gelen çelişkide, öğretmenlerin müfredatın merkez 

odağını gözden kaçırdıkları anlaşılmaktadır. Ayrıca müfredat merkezli eğitimden neyin 

anlaşıldığı araştırılması gerekmektedir. Bulut, (2008) araştırmasında öğretmenlerin yarısının 

öğretmen merkezli olarak eğitim yaptıkları belirlemiştir. Bu bulgu araştırmanın bulguları ile 

benzerlik göstermektedir. Candela, Dalley ve Benzel-Lindley  (2006) çalışmalarında öğretmen 

merkezlide öğrencilerin ne öğrenmek istedikleri değil, öğretmenlerin öğretmek istediği bilgilerin 

ön planda olduğunu belirlemişlerdir. Bu durum hedeflenen öğretim faaliyetlerine ters 

düşmektedir.  Ayrıca Şahin, Cerrah, Saka ve Şahin (2014) öğrenci merkezli yapılan eğitimin 

kavramların anlamlı öğrenmesine katkı sağladığını tespit etmişlerdir. Müfredatın temel 

amaçlarına ulaşabilmesinde öğretmenlerin eğitim öğretim sürecinde öğrencinin aktif olmasına 

yol göstermelidir. Öğretmenlerin % 77’si (yüksek) öğrencilerin günlük hayatta kullanabilecekleri 

bilgiler edindiğini belirtmişlerdir. MEB (2018b) müfredatlarının temel amaçlarına uygun 

kazanımların olması gelecek için umut vericidir. Benzer şekilde Yıldırım ve Meşeroğlu (2016) 

çalışmalarında edinilen bilgilerin gündelik hayatta kullanılabildiğini belirtmişlerdir. Bunun 

dışında Feinstein (2010) çalışmasında eğitimde elde edilen verilerin dündelik yaşam da çok az 

kullanıldığını tespit etmiştir. Söz konusu bulgu araştırmanın bulguları ile örtüşmemektedir. 

Öğretmenlerin % 46’sı (orta) konular için ayrılan sürelerin eğitim öğretim faaliyetleri için yeterli 

olduğunu belirtsede bu değer orta düzeydedir. Aslında öğretmenlerin konu ve kazanım 

sürelerinin yeterliliği konusunda şikayetçi oldukları söylenebilir. Nitekim öğretmenlerin 

yarısından fazlası süre yeterliliği konusunda olumsuz ya da kararsız düşüncelerde olduğu 

görülmektedir (Tablo 3). Yaklaşık 180 gün süren eğitim öğretim faaliyetlerinde kazanımlar için 

ayrılan sürelerin gözden geçirilmesi gerekmektedir. Benzer şekilde Çoban ve Temir (2017) 

araştırma konularında kazanım sürelerinden ziyade kazanım eksikliğinin olduğunu 

belirtmişlerdir. Öğretmenlerin % 30’u (düşük) ögrencinin ders öncesi gerekli arastırmaları 

yaparak konuyu anlatacak düzeyde olduğunu belirtmiştir. Bu oran oldukça düşüktür. Buradan 

anlaşılmaktadır ki öğrencilerin büyük çoğunluğunun derse hazırlıksız geldikleri söylenebilir. 

Eğitim öğretim sürecinde öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri öğrenme sürecini 

etkilemektedir. Nitekim Demir Kaymak ve Horzum (2013) çalışmalarında öğrenci hazır 
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bulunuşluk düzeyinin bilginin öğrenilmesini kolaylaştırdığını belirlemişlerdir. Ayrıca Tomlinson 

ve arkadaşları (2003) öğrenci hazır bulunuşluklarındaki farklılıkların kontrolunün öğretmende 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu bulgular gösteriyor ki süreçte öğrenci hazır bulunuşluğunun takibi 

ve gözleminin öğretmen tarafından yapılması ve öğretmenler tarafından öğrencilerin uygun 

şekilde teşfik etmeleri gerekmektedir. Müfredata yönelik tüm veriler incelendiğinde genel olarak 

öğretmenlerin olumlu düşüncelerinin olduğu söylenebilir. 

b) Öğretmenlerin değerlendirmeye yönelik görüşleri 

Öğretmenlerin % 88’i (çok yüksek) bir konunun ya da ünitenin bitmesi sonucunda değerlendirme 

yaptıklarını ve bu öğretmenlerin % 90’ı (çok yüksek) ise her dersten dönemde 2 veya 3 sınav 

yaptıklarını belirtmişlerdir. Buradan anlaşılıyorki öğretmenlerin büyük çoğunluğu konu ya da 

ünite bitiminde sınav yaparken, neredeyse tamamı dönemde en az 2 sınav yapmaktadır.  Konu ve 

kazanımların değerlendirmesinde öğretmenlerin bazı kurallara göre hareket etmesi 

gerekmektedir. Nitekim Mansour, Isahakian ve Ghalayini (2011) çalışmalarında çok olan sınav 

sayılarının belirli periyot ve düzenleme ile uygulanması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenler 

müfredatın değerlendirmesinde aslında öğrencileri değerlendirmektedirler. Burada öğrencinin 

bilişsel özellikleri, toplamda girdiği değerlendirme sayısı, değerlendirmelerin yoğunlaştığı günler 

ve değerlendirme çeşidi gibi unsurları dikkate almaları gerekmektedir. Nitekim öğretmenlerin % 

55’i (orta) öğrenci değerlendirmesinde yazılı sınavları tercih ettiği söylenebilir. Burada yazılı 

sınav dışında sözlü, proje veya performans görevleri ile değerlendirmenin yapılabidiği 

anlaşılmaktadır. Benzer şekilde Polat, (2018) ile Arık ve Kutlu (2014) çalışmalarında 

öğretmenlerin en çok kullandıkları değerlendirme çeşitleri olarak benzer teknikler 

göstermişlerdir. Ayrıca Akçadağ (2010) çalışmasında bazı öğretmenlerin öğrenci 

değerlendirmesinde alternatif çeşitleri kullanmak istediğini tespit etmiştir. Bu çalışmaların 

dışında Suskie (2018) halen bazı okulların öğrenci değerlendirmesinde geleneksel yöntemleri 

tercih ettiklerini belirlemiştir. Bireysel değerlerin ön planda tutulduğu bu yüzyılda çağdaş 

değerlendirme yöntemlerinin tercih edilmesi gerekmektedir. 

Öğretmenlerin yarısı (% 51-orta) öğrencinin üst eğitim kurumuna geçmesi veya işe alınmasında 

geçerli, güvenilir, objektif ve gerçekçi çözüm yolunun sınav sistemi, büyük çoğunluğu (% 77-

yüksek) ise bunun öğrencinin yeteneği ile yapılması gerektiğini düşünmektedir. Öğretmenlerin 

büyük çoğunlu her nekadar üst eğitim kurumuna geçilmesinde veya işe alınmasında öğrencinin 

yeteneğinin öneminin vurgulasada aynı öğretmenlerin yarısıda bu konuda sınav sistemi olması 

gerektiğini belirtmiştir. Benzer şekilde Küçüker (2017) Türkiye’de kademeler arası geçişte hep 

sınavlar yapıldığını belirlesede, Hastürk (2010) bireyin bir işe alınmasında yeteneğin ön planda 

olması gerektiğini belirtmiştir. Öğrencinin kademeler arasında geçişi ve sonrasında bir işe 

yerleşmesinde sınav ve yeteneğin beraber etki ettiği söylenebilir. Öğretmenlerin değerlendirmeye 

yönelik tüm görüşleri incelendiğinde genel olarak olumlu düşünceler olduğu söylenebilir. 

c) Öğrencilik hayatı boyunca yapılan değerlendirme sayısı 

Anasınıfından üçüncü sınıfın sonuna kadar öğrenci dönemde bir defa değerlendirilmektedir. 

Sonraki tüm sınıf basamaklarında öğrencinin aldığı derslerin ders saatleri ile orantılı olarak 

değerlendirilmeye alındığı söylenebilir. Benzer şekilde Bektaş ve Akdeniz Kudubeş (2014) her 
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derste değerlendirme yapıldığını belirtmişlerdir. Bunların dışında öğrencinin her önemli eğitim 

basamağında merkezi sınavlar yolu ile de değerlendirildiği söylenebilir. Tablo 5’te de görüldüğü 

gibi bir öğrenci toplamda 1444 defa sınava alınarak değerlendirilmektedir. Benzer şekilde 

Akpınar (2012) bir eğitim öğretim sezonunda sadece bir dersten toplam 120 sınav yapıldığını 

tespit etmiştir. Burada değerlendirmede yapılan sınav sayısının fazlalığı dikkat çekmektedir. 

Nitekim Seyhan (2017) çalışmasında bazı öğrencilerin yapılan değerlendirme sınavlarının endişe 

ve kaygıyı artırdığını keşfetmiştir. Süreçte benzer duyguların oluşmasının engellenmesi için 

değerlendirme sayısı bakımından düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. 

Öğretmenle yapılan görüşme sonucunda; eğitim öğretim sürecinde değerlendirmelerin sürekli 

yapıldığı anlaşılmaktadır. Öğrencilerin okul hayatında her dersin saati ile orantılı olarak 

değerlendirmeye alındığı ve karnelerin de önemli bir değerlendirme aracı olduğu tespit edilmiştir. 

Öğrencinin değerlendirmesinde en çok klasik sınavların ve çoktan seçmeli soruların kullanıldığı, 

bunların dışında diğer ölçme çeşitlerininde tercih edildiği söylenebilir. Benzer şekilde Çakan 

(2004) çalışmasında özellikle ortaöğretim öğretmenlerinin en cok klasik sınavları tercih ettiğini 

keşfetmiştir. Fakat araştırmalar gösteriyorki  öğrenci merkezli öğrenme yöntemlerinden dolayı 

alternatif değerlendirme uygulamalarının olması gerekmektedir (Yurdabakan, 2011). Ayrıca 

Brandom ve All (2010) çalışmalarında değerlendirme sürecinde öğrencinin zayıf ve güçlü 

yönlerini tanıması için kendisini merkezde hissedecek yöntemlerin tercih edilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir.  

 

SONUÇLAR 

Anket verilerinden anlaşılıyorki öğretmenlerin müfredatın öğrenci merkezli olduğunu gözden 

kaçırdıkları belirlenmiştir. Ülkemizin bir çok eğitim kurumunda bu durum böyle ise, müfredatı 

geliştirmeye yönelik yapılan çalışmaların uygulama ayağında aksaklıklar oluşmuştur. 

Öğrencilerinin günlük hayatta kullanabilecekleri bilgiler edindikleri keşf edilmiştir. Öğrencilerin 

gündelik yaşantılarında bu bilgileri kullanabilmeleri eğitim öğretimin temel amaçları açısından 

önem arz etmektedir. Müfredatta konu ya da kazanımlar için belirtilen sürelerin yetersiz olduğu 

anlaşılmıştır. Ders müfredatlarında belirtilen sürelerin yeterliliği konusunda ciddi çalışmaların 

fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun derse hazırlıksız 

geldikleri belirlenmiştir. Başarının elde edilmesinde, yeni ve yaratıcı çalışmaların oluşmasında, 

ülkenin kalkınmasında öğrencilerin derse hazırlıklı gelinmesi önem arz etmektedir.  

Öğretmenler konu veya ünite bitiminde öğrenciyi değerlendirmeye almaktadır. Buna göre bir 

öğrenci dönemde her dersten en az iki defa değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Öğretmenlerin 

yarısından fazlası yazılı sınav yaparak öğrenciyi değerlendirdiği anlaşılmaktadır. Öğrencinin üst 

eğitim kurumuna geçmesi veya işe alınmasında öğrenci yeteneğinin önemli bir unsur olduğu 

keşfedilmiştir. Ayrıca bu tur geçişler için sınavlarında gerekli olduğu belirlenmiştir. 

Öğrencinin değerlendirmesinde en çok klasik sınavların ve çoktan seçmeli testler 

kullanılmaktadır. Öğrenci dönemde aldığı dersin haftalık ders saati iki ve daha az ise iki, ikiden 

fazla ise üç defa sınava girmektedir. Bir öğrenci anasınıfından doktora bitimine kadar toplamda 

1444 kere sınava girmektedir. Bu sınavların bazıları ulusal düzeydedir. 
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ÖNERİLER 

Öğretmenlerin müfredat merkezli eğitimden neyi anladıkları araştırıldığında sonraki çalışmalar 

için önem arz edecektir. Eğitim öğretim sürecinde kazanımlar için ayrılan sürelerin gözden 

geçirilmesi önerilmektedir. Öğrencilerin derse hazırlıklı gelmesi konusunda bilinçlendirme 

çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Öğrencinin üst eğitim kurumuna geçmesi veya işe 

alınmasında hem öğrenci yeteneğinin hem de bilişsel yapısının ölçülebileceği sınav şeklinin 

geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Öğrenci değerlendirmesinde yapılan sınav sayısının 

gözden geçirilmesi ve alternatif ölçme yöntemlerinin geliştirilmesi önerilmektedir. 

Öğretmenlerin alternatif ölçme ve değerlendirme çeşitleri hakkında bilgilendirilmesi hatta 

eğitime alınması önerilmektedir. 
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BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN YANSITICI 

YAKLAŞIMA DAYALI ETKİNLİK SÜRECİNİN İNCELENMESİ: HİLELİ 

İZLER ETKİNLİK ÖRNEĞİ 
 

 

Meryem GÖRECEK BAYBARS154, Emine ÇİL155  
 

 

ÖZET 
Bilimsel okuryazar bir toplum oluşturmak birçok ülkenin eğitim programlarının en temel  

amaçlarından biridir. Bilimin doğası bilimsel okuryazarlığın bileşenleri arasında yer alır. Alanyazın 

incelendiğinde, bilimin doğası ile ilgili çalışmaların daha çok fen bilimleri dersini alan öğrenciler 

veya fen alan öğretmenleri ile gerçekleştirildiği görülmektedir. Matematik öğretmen adayları ile 

gerçekleştirilmiş bilimin doğası konulu çalışmalar oldukça az sayıdadır. Bu nedenle bu çalışmanın 

amacı, matematik öğretmen adaylarının bilimin doğası öğretiminde, doğrudan yansıtıcı yaklaşıma 

uygun olarak tasarlanmış “Hileli İzler” etkinliği boyunca neler yaşadıklarını incelemektir. Hileli 

İzler etkinliği, bilimin doğası öğretiminde, bilim insanının yaratıcılığını, gözlem ve çıkarım 

arasındaki ilişkiyi ve bilimsel bilginin değişebilirliğine odaklanan bir etkinlik olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Etkinlik Lederman ve Abd-El Khalick tarafından geliştirilmiş olup, Türkçe’ye 

uyarlanmış ve alanyazında sıklıkla kullanılan bir etkinliktir. Etkinlik sürecinde dört adet etkinlik 

kağıdı kullanılmıştır. İlk üç etkinlik kağıdının herbirinde, öğretmen adaylarına birer şekil verilerek, 

öğretmen adaylarının bu şekiller hakkında gözlem ve çıkarımlarını yazmaları istenmiştir. Herbir 

etkinlik kağıdından sonra öğretmen adaylarının gözlem ve çıkarımlarını sınıf ile paylaşmaları 

istenmiştir. Daha sonra öğretmen adaylarına dördüncü etkinlik kağıdı verilmiştir. Bu etkinlik 

kağıdında ise öğretmen adaylarından sınıfta gerçekleştirilen tartışmalar sonrasında fikirlerinde 

herhangi bir değişim olup olmadığını yazmaları ve ayrıca yapılan bu etkinlik ile bilim ve bilim insanı 

arasında ilişki kurmaları istenmiştir. Çalışma özel durum yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışma 2017-

2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Türkiye’nin batı bölgesinde yer alan bir devlet 

üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma Matematik öğretmenliği son sınıf programında yer alan 

“Temel Bilimsel Süreç ve  Kavramlar” seçmeli dersi kapsamında, dersi alan onbeş öğretmen adayı ile 

yürütülmüştür. Çalışmada nitel veri kaynakları kullanılmış olup, öğretim boyunca dersi veren 

öğretim üyesi tarafından tutulan gözlem notları ve öğretmen adayları tarafından tamamlanan 

etkinlik kağıtları yolu ile veriler toplanmıştır. Veri analizinde betimsel ve içerik analizi 

kullanılmıştır. Çalışmanın bulgularına dayalı olarak, Hileli İzler etkinliğinin matematik öğretmen 

adaylarına bilimin doğası üzerine çağdaş bir bakış açısı kazandırmada kullanılabilir bir etkinlik 

olduğu sonucuna varılabilir. 

Anahtar Sözcükler: Bilimin doğası, doğrudan yansıtıcı yaklaşım, hileli izler etkinliği. 
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GİRİŞ 

Bilimsel okuryazar bir toplum oluşturmak birçok ülkenin eğitim programlarının en temel 

amaçlarından biridir. McComas, Clough ve Almazroa’a (2000) göre, bilimsel okuryazarlığın 

temel şartlarından bir tanesi de, bireyler tarafından bilimin doğasının anlaşılması olarak 

görülmektedir. 

Son yıllarda yenilenen öğretim programlarında her ne kadar bilimin doğası unsurlarına sıklıkla 

yer verilse de, alan yazın incelendiğinde bireylerin bilimin doğası ile ilgili yeterli bir anlayışa 

sahip olmadığı görülmektedir. Bu durumun sorumlularından biri de öğretmenlerdir (Lederman, 

2007). Öğretmenlerin bilimin doğasını anlayıp kavramaları oldukça önemlidir. Çünkü 

öğretmenler bilimin doğası ile ilgili bir takım yanılgılara sahip olurlarsa, bu yanılgıları 

öğrencilerine de aktarabilirler. Öğretmenlerin sahip olduğu bilim anlayışı bireylerin öğrenme 

yaşantıları üzerine oldukça etkilidir. Bilimin doğası öğretiminde görev sadece fen bilimleri 

öğretmenlerine aitmiş gibi düşünülmemelidir. Aslında tüm branşlardaki öğretmenlerin bilimsel 

okur yazar olarak yetiştirilmesi ve aynı zamanda tüm öğretmenlerin bilimin doğası unsurlarını 

anlaması gerekmektedir. 

Bu nedenle bu çalışmanın amacı, matematik öğretmen adaylarının bilimin doğası öğretiminde, 

doğrudan yansıtıcı yaklaşıma uygun olarak tasarlanmış “Hileli İzler” etkinliği boyunca neler 

yaşadıklarını incelemektir.   

 

YÖNTEM 

Özel durum yöntemi ile yürütülen çalışma, 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar yarıyılında 

Türkiye’nin batı bölgesinde yer alan bir devlet üniversitesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

Matematik Öğretmenliği 4.sınıf programında seçmeli ders olarak yer alan “Temel Bilimsel Süreç 

ve Kavramlar” dersi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Seçmeli dersi alan 15 matematik öğretmen 

adayının tamamı çalışmada gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmada nitel veri kaynakları 

kullanılmıştır.  Öğretim boyunca dersi veren öğretim üyesi tarafından tutulan gözlem notları ve 

öğrenciler tarafından tamamlanan etkinlik kağıdı yoluyla veriler toplanmıştır. Verilerin 

analizinde betimsel ve içerik analiz kullanılmıştır.  

Öğretim Süreci 

“Temel Bilimsel Süreç ve Kavramlar” dersi kapsamında, matematik öğretmen adayları ile 

bilimin doğasının doğrudan yansıtıcı yaklaşıma dayalı olarak öğretildiği farklı etkinlikler 

gerçekleştirilmiştir.  Ders kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler sırası ile; Yeni Toplum 

Etkinliği, Hileli İzler Etkinliği, Tangram ve Gizemli Doğrular Etkinliği şeklindedir. Hileli izler 

etkinliği ders kapsamında uygulanan ikinci etkinliktir. Hileli İzler etkinliği, bilimin doğası 

öğretiminde, bilim insanının yaratıcılığını, gözlem ve çıkarım arasındaki ilişkiyi ve bilimsel 

bilginin değişebilirliğine odaklanan bir etkinlik olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkinlik Lederman 

ve Abd-El Khalick (1998) tarafından geliştirilmiş olup, Türkçe’ye uyarlanmış ve alanyazında 

sıklıkla kullanılan bir etkinliktir. Bu çalışmada kullanılan etkinlik, Özcan (2013) tarafından 

Türkçe’ye uyarlanmıştır.  
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Etkinlik sürecinde dört adet etkinlik kağıdı kullanılmıştır. İlk üç etkinlik kağıdının herbirinde, 

öğretmen adaylarına birer şekil verilerek, öğretmen adaylarının bu şekiller hakkında gözlem ve 

çıkarımlarını yazmaları istenmiştir. Herbir etkinlik kağıdından sonra öğretmen adaylarının 

gözlem ve çıkarımlarını sınıf ile paylaşmaları istenmiştir. Daha sonra öğretmen adaylarına 

dördüncü etkinlik kağıdı verilmiştir. Bu etkinlik kağıdında ise öğretmen adaylarından sınıfta 

gerçekleştirilen tartışmalar sonrasında fikirlerinde herhangi bir değişim olup olmadığını 

yazmaları  ve ayrıca yapılan bu etkinlik ile bilim ve bilim insanı arasında ilişki kurmaları 

istenmiştir.  Etkinlik üç ders saati süresince (her bir ders saati 50 dk) uygulanmıştır.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde gözlemlerin analizinden ve etkinlik kağıtlarının analizinden elde edilen bulgular ayrı 

başlıklar altında sunulmuştur.  

 

Yapılandırılmamış Gözlemlerin Analizinden Elde Edilen Bulgular  

Matematik öğretmen adayları ile seçmeli ders kapsamında yürütülen bu çalışmada, öğretmen 

adaylarının etkinlik sürecinde verilen kağıtlardaki resimleri yorumlarken, bireysel olarak  

zorlandıkları görülmüştür. Bu zorluğun sebebi, öğretmen adaylarının gözlem ve çıkarım 

arasındaki farkı bilmemesi olarak yorumlanabilir. Her bir etkinlik kağıdı sonrası öğretmen 

adaylarının görsel ile ilgili gözlem ve çıkarımlarını grup içi ve sınıf içi paylaşması sağlanmış, 

ancak öğretmen adaylarının çoğunun gözlemler kısmına çıkarımlarını yazdıkları belirlenmiştir. 

Gözlemler sırasında, Hileli İzler Etkinliği’nin bilim insanının yaratıcılığını ortaya koyan bir 

etkinlik olduğu görülmüştür. Çünkü çalışma kapsamında öğretmen adaylarına kendilerini bir 

bilim insanı olarak düşünmeleri istenmiş ve öğretmen adaylarının görseller ile ilgili 

çıkarımlarında oldukça yaratıcı oldukları görülmüştür. Yaratıcı çıkarımlara “üzüm çöpü, ufo” 

çıkarımları verilebilir. 

 

Etkinlik Kağıtlarının Analizinden Elde Edilen Bulgular 

Hileli İzler Etkinliği’nin uygulanması sırasında öğretmen adaylarından sırası ile verilen etkinlik 

kağıtlarındaki görseller ile ilgili gözlem ve çıkarımlarını yazmaları istenmiştir. Öğretmen 

adayları tarafından Etkinlik kağıdı-1 ile ilgili yapılan gözlem ve çıkarımlardan bazıları Tablo 

1’de verilmiştir. 
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Tablo 1: Öğretmen adaylarının etkinlik kağıdı 1 ile ilgili gözlem ve çıkarımları 

Grup Gözlem Çıkarım 

G
ru

p
 

1
 

(Ç
ıl

g
ın

 

M
at

em
at

ik

çi
le

r)
 

 

Izler var. 

1.resimdeki ayak izi ördeğe ait olabilir. 

2.resimdeki ayak izi tavuğa ait olabilir. 

İki hayvanın gittiğiyer aynı yerdir. Aynı yöne 

ilerliyor. 

G
ru

p
 2

 (
D

ai
re

 9
) 

Farklı izler var. 

 

Gökyüzü 

 

 

Üstten bakış 

Üç parmaklı bir hayvana ait ayak izidir. 

 

Gökyüzünde birlikte uçan uçaklar. Uçaklar  

aynı güzergahta yol alıyor. 

 

Aynı yönde ilerleyen penguin topluluğuna üstten 

bakış, penguenler göç ediyor 

G
ru

p
 3

 (
Z

ey
su

m
) 

Iki farklı iz var. 

 

 

 

Uçan nesneler 

 

 

İz 

Tavuk ayak izi, kuş ayak izi gibi.sol taraftaki şeklin 

bir hayvanın ayak izi olabileceğine karar verdik.  

 

Uçan ufolar ve roketler gibi. Sağ taraftaki şeklin 

roket olabileceğine karar verdik. 

 

Şekil baskısı ile fraktal oluşturulmuş.  

G
ru

p
 

4
 

(Ç
ıl

g
ın

 

B
il

im
 

İn
sa

n
la

rı
) 

Solda daha büyük ve seyrek izler 

 

Sağda ise daha küçük ve sık izler 

Sol taraftaki ördek ayağıdır. 

 

 

Sağ tarftaki serçe ayağıdır. 

G
ru

p
 

5
 

(Z
ıt

 

K
u

tu
p

la
r)

 

Birbirinden farklı izler Soldaki iki ayaklı yürüyebilen bir canlı- tavuk veya 

ördek olabilir. 

Soldaki canlının adımları arasındaki mesafe uzunken 

sağdakinin ki kısadır. Sağdaki tek ayak üzerinde 

durabilen bir canlıdır. Sağdaki şekil üzüm çöpüne 

benziyor. 

 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının etkinlik kağıdı-1 ile ilgili gözlemlerinin daha çok 

“izler” kategorisinde olduğu belirlenmiştir. Bunun yanısıra Tablo 1 incelendiğinde, bazı 

öğretmen adaylarının gözlemler kısmına çıkarımlarını yazdıkları görülmektedir. 

Öğretmen adayları tarafından Etkinlik kağıdı-2 ile ilgili yapılan gözlem ve çıkarımlardan bazıları 

Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2: Öğretmen adaylarının etkinlik kağıdı 2 ile ilgili gözlem ve çıkarımları 

Grup Gözlem Çıkarım 

G
ru

p
 

1
 

(Ç
ıl

g
ın

 

M
at

em
at

ik
çi

l

er
) 

 

 

Daha fazla iz var. 

Hayvanların ortak bulunduğu yere yem atılmış 

olabilir. 2.resimdeki hayvan 1.resimdeki hayvandan 

önce yem atılan yerde bulunmuştur. 1.resimdeki 

hayvan belli adımdan sonra koşmaya başlamıştır. 

 

G
ru

p
 2

 (
D

ai
re

 9
) Birbirine karışmış izler 

 

Farklı yerlerden gelen izler 

 

Anne penguin ve yavru 

penguenler 

Her bir böcek türünün eve giden yolu farklı 

 

Bu hayvanlar kavga etmiş. 

 

Birlikte dolaştıktan sonra yavru penguenler eve, anne 

penguenler ava gidiyor.  

G
ru

p
 

3
 

(Z
ey

su
m

) 

Dökülme izi 

 

Ufolar roketler  

Iki farklı şekle sahip ciismlerin aşağı doğru 

dökülmesi veya atılması 

Ufolar roketler ile savaşıyorlar aşağıya da kalıntıları 

dökülüyor.  

G
ru

p
 

4
 

(Ç
ıl

g
ın

 

B
il

im
 İ

n
sa

n
la

rı
) Ayak izleri bir noktada 

birleşmektedir.  

 

Ördek yavaş hareket ederken 

hızlanmıştır. 

Serçe hızını değiştirmemiştir.  

 

 

 

Ördek ve serçe yem bulunan bir noktada buluşup 

yem yemektedir. 

Ayak izlerinin karışıklığına bakılırsa kavga ediyorlar. 

G
ru

p
 

5
 

(Z
ıt

 

K
u

tu
p

la
r)

 

Canlılar aynı noktaya doğru 

yüürmüşlerdir. 

Soldaki canlı hızlanarak gelirken 

sağdaki canlı soldaki ile 

karşılaşınca hızlanmıştır. 

Aynı noktada sürekli hareket 

halindedirler. 

Canlılar besin bulmak için aynı noktaya ilerlemiş 

olabilirler. 

Soldaki canlı sağdaki canlıdan daha büyük olabilir. 

 

 

Soldaki uzak mesafeleri görebilen daha açıkmış bir 

canlı olabilir. 

 

Tablo 2 incelendiğinde, öğretmen adaylarının etkinlik kağıdı-2 ile ilgili gözlemlerinin daha çok 

çıkarımlardan oluştuğu görülmektedir.   

Öğretmen adayları tarafından Etkinlik kağıdı-3 ile ilgili yapılan gözlem ve çıkarımlardan bazıları 

Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3: Öğretmen adaylarının etkinlik kağıdı 3 ile ilgili gözlem ve çıkarımları 

Grup Gözlem Çıkarım 

G
ru

p
 

1
 

(Ç
ıl

g
ın

 

M
at

em
at

ik
çi

l

er
) 

İzlerin bazıları birleşme alanından 

ayrıldı bazıları ise ayrılmadı. 

1.resimdeki hayvan erken doymuştur ve ayrılmıştır. 

2.resimdeki hayvan daha geç doymuştur ve 

ayrılmamıştır. 1.resimdeki hayvanı korkutan bir olay 

olmuş olabilir.  

 

G
ru

p
 

2
 

(D
ai

re
 9

) 

Ayak izi farklı iki tür böcek 

 

Anne ve yavru penguenler 

 

İki farklı hayvanın ayak izi 

Büyük böcekler küçük böceklerin yuvasını dağıtıyor. 

Yavru penguenlerin kavgaya karıştığını duyan anne 

penguenler ayırmaya geliyor. 

Bir yerde yaşayan hayvanları oradan göndermek için 

gelen başka hayvan ve kavgaları  

G
ru

p
 

3
 

(Z
ey

su
m

) 

Ufolar ve roketler savaşmışlar vey 

ere düşenlerden tekrar 

havalanacak durumda olanlarda 

ufolardır.  

Ufolar hem sayıca daha fazla hem de roketlere göre 

daha sağlam kalmışlardır savaş sırasında.  

G
ru

p
 

4
 

(Ç
ıl

g
ın

 B
il

im
 

İn
sa

n
la

rı
) 

Ayak izlerinden serçeye ait 

olanlar kaybolmuşlardır. 

Ördek yürümeye devam 

etmektedir. 

  

Ördek ve serçe yemi yedikten sonra serçe uçmuş 

ördek ise yoluna devam etmiştir. 

 

 

 

G
ru

p
 

5
 

(Z
ıt

 

K
u

tu
p

la
r)

 Soldaki canlı sağdakine 

yönelmiştir. 

Soldaki canlı yoluna daha yavaş 

ilerlemiştir.  

Soldaki sağdakini yiyebilen bir canlıdır. Sağdaki 

uçabilen bir canlı ise kargaşadan sonra uçmuş 

olabilir.  

 

Tablo 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının etkinlik kağıdı-3 ile ilgili gözlemlerinin daha çok 

çıkarımlardan oluştuğu görülmektedir.   

Etkinlik kağıdı 1-2 ve 3 uygulandıktan sonra öğretmen adaylarına etkinlik kağıdı-4 dağıtılmıştır. 

Etkinlik kağıdı-4, iki açık uçlu sorudan oluşmaktadır. İlk soru, her bir etkinlik kağıdının 

uygulanışından sonra yapılan sınıf tartışmalarının, öğretmen adaylarının görüşlerinde bir 

farklılığa sebep olup olmadığı ile ilgilidir. İkinci soru ise bu etkinlik ile öğretmen adaylarının 

bilim ve bilim insanı arasında nasıl bir bağ kurduğu ile ilgilidir. Öğretmen adaylarının etkinlik 

kağıdı-4’te yer alan 1. ve 2.soruya verdikleri cevapların bilimin doğası unsurları ile ilişkisi Tablo 

4’te yer almaktadır.  
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Tablo 4: Öğretmen adaylarının etkinlik sonrası çalışma kağıdında yer alan 1.ve 2. soruya 

verdikleri cevapların bilimin doğası unsurları ile ilişkisi 

Grup  Örnek Öğretmen Adayı Ifadesi Bilimin Doğası Unsuru 

G
ru

p
 

1
 

(Ç
ıl

g
ın

 

M
at

em
at

ik
çi

le
r)

 

Farklı bilim insanları aynı deneyi yapsada, aynı gözlem 

olsa da, bu gözlemlerden çıkan sonuçların çok farklı 

olacağını ve bilimi etkileyeceğini öğrendim. 

Bilimin salt tek düze bir şey olmadığını ve 

değişebileceğini öğrendim.  

Bilimin bilim insanı ile şekillendiğini de. 

Hayal gücü ve yaratıcılık 

 

 

Değişebilirlik 

 

 

Hayal gücü ve yaratıcılık 

G
ru

p
 2

 (
D

ai
re

 9
) 

Bizim benzettiğimiz şeylerin yanında diğer grupların 

söylemiş olduğu özellikle “serçe” benzetmesi ve bu 

benzetmeyi savunmuş olup yapılan açıklamalar kararımda 

değişikliğe sebep oldu.  

Bilim, bize etkinlikte verilen görsel gibidir. Herkes orada 

birşeyler görür ama mantık çerçevesinde bir şey gören 

insanlar bilim insanıdır. 

Değişebilirlik 

 

 

 

 

Hayal gücü ve yaratıcılık 

G
ru

p
 3

 (
Z

ey
su

m
) 

Arkadaşlarında görüşlerini dinlediğimde ayak izine 

benzettiğim çıkarıma daha çok katıldığımı fark ettim. 

Aynı noktaya gelip ayrılmaları, oradan uçarak gidenlerin 

olması…… 

Ufo ve roketler ile ilgili olan görüşlerime hala 

katılıyorum. Görsele tek bir bakış açısından bakmadığım 

için o fikri düşünmüştüm.  

Değişebilirlik  

 

 

 

Hayal gücü ve yaratıcılık 

G
ru

p
 4

 (
Ç

ıl
g

ın
 

B
il

im
 İ

n
sa

n
la

rı
) Evet sebep oldu. Serçeler yemini yedikten sonra uçmuştur 

demiştik fakat orada kalmış ya da ölmüş olabilir. Takım 

içerisinde büyük izlerin bir tavuğa, küçük izlerin ise bir 

civcive ait olabileceğini söyledim fakat ördek ve serçeyi 

duyunca daha mantıklı geldiğinden o çıkarımımdan 

vazgeçtim çünkü civciv uçamaz.  

Değişebilirlik /Hayal gücü ve 

yaratıcılık 

G
ru

p
 5

 (
Z

ıt
 K

u
tu

p
la

r)
 

Takım içerisinde ve sınıf içerisinde yapılan tartışmalar 

sayesinde etkinliğe farklı bakış açıları ile bakabildik. Her 

birimiz farklı şeyler gördük ve yorumladık.  

Bilim gözleme dayalıdır ve süreçtir. Bilim insanı bu 

süreçte birçok sonuca ulaşır. Olaya kendi fikirlerini ve 

yaratıcılığını katar. Bilim, birçok bilim insanı tarafından 

farklı yaklaşımlar ile ele alınabilir.  

Gözlem arttıkça bilim insanları tarafından bilime dayalı 

fikirler ortaya çıkmaya devam eder. Fikirler birbirini 

çürütebilir.  

 

Hayal gücü ve yaratıcılık 

 

 

 

 

 

 

 

Değişebilirlik  

Tablo 4 incelendiğinde, öğretmen adaylarının “Hileli İzler Etkinliği” ile bilimin doğası 

unsurlarından “bilimsel bilginin değişebilirliği, bilim insanının hayal gücü ve yaratıcılığı” 

arasında ilişki kurduğu görülmektedir.  
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SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında matematik öğretmen adaylarının, bilimin doğası öğretiminde doğrudan 

yansıtıcı yaklaşıma uygun olarak tasarlanmış “Hileli İzler Etkinliği” boyunca neler yaşadıkları 

üzerine odaklanılmıştır. Tablo 1-2 ve 3 incelendiğinde, öğretmen adaylarının gözlem sonucu 

çıkarımlarda bulunabildiği, aynı gözlemlerden farklı çıkarımlar elde ettikleri görülmektedir. 

Ancak Tablo 1-2-3 incelendiğinde, matematik öğretmen adaylarının pek çoğunun gözlem ve 

çıkarım arasındaki farkı bilmediği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu sonuç literatürde öğretmen ve 

öğretmen adayları ile gerçekleştirilen çalışma sonuçları ile uyumludur (Abd‐El‐Khalick 2005; 

Leblebicioğlu, Metin ve Yardımcı, 2012, Bolat ve Yenikalaycı, 2016). Oysa gözlem ve çıkarım 

yapma, temel bilimsel süreç becerileri arasında yer almaktadır. Bu sonuç öğretmen adaylarının 

gözlem ve çıkarım yapmanın farklı süreçler olduğunu bilmediği şeklinde yorumlanabilir.  

Bu noktada bilimin doğası kapsamında ele alınan Hileli İzler Etkinliği’nin, matematik öğretmen 

adaylarının bilimin doğasının değişken yapısını, bilim insanının hayal gücü ve yaratıcılığını 

anlamalarına katkı sağlayacak bir etkinlik olduğu söylenebilir.   
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YABANCI BASIM STUDIO [21] A1 ALMANCA DERS KİTABININ 

KÜLTÜR AKTARIMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 

Tuğba ÇARIKÇI KULA156, Sevinç SAKARYA MADEN157  
 
 

ÖZET 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda da, okulların kitap 

seçim komisyonları tarafından her yıl hedef gruplara uygun olarak kitap seçimi yapılmaktadır. 

Komisyon tarafından seçilmiş ders kitapları belirlenen süre zarfında kurumlarda ders materyali 

olarak kullanılmaktadır. Bu araştırma 2018–2019 Eğitim Öğretim yılında Edirne Bahçeşehir Koleji 

9. sınıflarda kullanılması kararlaştırılan yabancı basım Almanca ders kitabı Studio [21] A1 üzerinde 

yapılmıştır. Günümüz yabancı dil derslerinde kullanılan ders kitaplarında; sadece dil bilgisi değil 

aynı zamanda farklı kültürlerin aktarılması da hedeflenmektedir. Günümüzde kullanılan yabancı 

basım ders kitaplarının kültür bağlamında incelenmesi farklı ders materyallerini birbiriyle 

karşılaştırma imkanı yaratacağından bu çalışmada yabancı basım Almanca ders kitabı Studio[21] A1 

Bernstein ve Guadalupe García Llampallas’ın (2015) geliştirmiş oldukları ölçütlerce incelenmiş ve 

Türkçeye “ülkebilgisi” olarak çevrilen “Landeskunde”, “kültürlerarasılık” olarak çevrilen 

“Interkulturalität” ve empati yapmayı gerektiren “Yabancı olanı anlama” olarak çevrilen 

“Fremdverstehen” gibi kavramlara uygun kültürel öğelere ne oranda yer verildiğine bakılmıştır. 

Doküman incelemesine dayalı bu nitel araştırmada, Bernstein ve Guadalupe García Llampallas’ın 

(2015) geliştirmiş oldukları kriterlerin seçilme nedeni güncel olmaları ve geleneksel ders kitabı 

inceleme kriterlerinin yanı sıra ayrıca dil becerileri, ülke bilgisi, kültürlerarasılık, kendi kendine 

öğrenme gibi ders kitaplarında uzun zamandır yerini alan kavramlara ilişkin inceleme ve 

değerlendirme yapma imkânı sağlamasıdır. Çalışma bu yönü ile alana katkı sağlayacaktır. Bu 

araştırma neticesinde: kültür aktarımı bağlamında kitapta çizimlerin yanı sıra gerçek fotoğrafların 

da sıkça kullanıldığı ve ağırlıklı olarak öğrencilerin broşür, yemek menüsü, alış-veriş fişi gibi hedef 

dilin konuşulduğu ülke hakkında kültür bağlamında gerçek bilgiler edinmelerini sağlayan ve merak 

duygusunun artmasına yardımcı olan öğelere yer verildiği görülmüştür. Türkçeye “kültürlerarasılık” 

olarak çevrilen “Interkulturalität” ve empati yapmayı gerektiren “Yabancı olanı anlama” olarak 

çevrilen “Fremdverstehen” gibi kavramlara uygun kültürel öğelere ise bu ders kitabında günümüzde 

literatürde çok önem verilmesine rağmen beklendiği düzeyde yer verilmemiştir. 

Anahtar Sözcükler: Yabancı Dil Olarak Almanca, Almanca Ders Kitabı, Studio[21] A1, Kültür 

Aktarımı, Doküman İncelemesi. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

156 Doktora Öğrencisi, Trakya Üniversitesi, tugbacrk@hotmail.com. 
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1. GİRİŞ 

Yabancı dil öğretimi ülkemizde ilköğretim kademesinde başlayıp ortaöğretimin son sınıfına 

kadar devam etmektedir. Günümüzde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarında 

birinci yabancı dil yanı sıra ikinci yabancı dil de öğretilmektedir. Gerek devlet okullarında 

gerekse özel okullarda yabancı dil derslerinde ana ders materyali olarak ders kitapları 

kullanılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet okullarında olduğu gibi özel okullarda 

da, okulların kitap seçim komisyonları her yıl hedef gruplara uygun olarak kitap seçimi 

yapmaktadır. Komisyon tarafından seçilmiş ders kitapları belirlenen süre zarfında kurumlarda 

ders materyali olarak kullanılmaktadır. Bu araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Edirne 

Bahçeşehir Koleji 9. sınıflarda kullanılması kararlaştırılan yabancı basım Almanca ders kitabı 

Studio [21] A1 üzerinde yapılmıştır. Günümüz yabancı dil derslerinde kullanılan ders 

kitaplarında; sadece dilbilgisi değil aynı zamanda kültür aktarılması da hedeflenmektedir. 

Günümüzde kullanılan yabancı basım ders kitaplarının kültür bağlamında incelenmesi farklı ders 

materyallerini birbiriyle karşılaştırma imkanı yaratacağından bu çalışmada, yabancı basım 

Almanca ders kitabı Studio [21] A1, Bernstein ve Guadalupe García Llampallas’ın (2015) 

geliştirmiş oldukları ölçütler esas alınarak incelenmiş ve Türkçeye “ülkebilgisi” olarak çevrilen 

“Landeskunde”, “kültürlerarasılık” olarak çevrilen “Interkulturalität” ve empati yapmayı 

gerektiren “Yabancı olanı anlama” olarak çevrilen “Fremdverstehen” gibi kavramlara uygun 

kültürel öğelere ne oranda yer verildiğine bakılmıştır.  

 

2. YÖNTEM 

Yapılan literatür taraması bu güne kadar yapılan araştırmalarda Almanca yabancı dil kitap 

inceleme kriterleri bakımından ağırlıklı olarak Nürnberger Empfehlungen (1996), H. Jürgen 

Krumm'un (1994) kriterlerinin ve Mannheimer Gutachten (Engel 1979) gibi ölçütlerin 

kullanıldığını ortaya koymuştur. Bu çalışmanın araştırma modeli nitel araştırma yöntemidir. 

Doküman incelemesi yapılmıştır. Çalışmada Almanca ders kitabı Studio [21] A1, Bernstein ve 

Guadalupe García Llampallas’ın (2015) geliştirmiş oldukları kriterlerce incelenmiştir. Kriterler: 

“Genel Bakış, Metin, Dil, Konu ve İçerikler, Beceriler, Alıştırmalar, Dilbilgisi, Kelime Hazinesi, 

Ses Bilgisi, Ülkebilgisi, Öğrenme Stratejileri, Kendi Kendine Öğrenme ve Kendini 

Değerlendirme, Kültürlerarasılık ve bu çalışmada eklenen “Empati Yapma, Yabancı Olanı 

Anlamaya İlişkin Kültürel Öğeler” başlıklarına göre irdelenmiştir. Elde edilen veriler 

değerlendirilirken betimsel analiz yöntemine göre değerlendirilmiştir. Kriterler madde madde 

sorulardan oluşmasına rağmen çalışmada paragraflar şeklinde sunulmuştur. Kriterlerin 

kullanılması ve uyarlanması konusunda Nils Bernstein’dan (2015) yazılı izin alınmıştır. Bu 

çalışma Tuğba Çarıkçı Kula’nın sürdürülmekte olan “Kültürlerarasılık Bağlamında Günümüz 

Yerli ve Yabancı Basım Ortaöğretim Almanca Ders Kitaplarına Karşılaştırmalı Bir Bakış” 

başlıklı doktora tez çalışması kapsamında gerçekleştirilmiştir.  

Doküman incelemesine dayalı bu nitel araştırmada, Bernstein ve Guadalupe García Llampallas’ın 

(2015) geliştirmiş oldukları kriterlerin seçilme nedeni güncel olmaları ve geleneksel ders kitabı 

inceleme kriterlerinin yanı sıra ayrıca dil becerileri, ülke bilgisi, kültürlerarasılık, kendi kendine 
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öğrenme gibi ders kitaplarında uzun zamandır yerini alan kavramlara ilişkin inceleme ve 

değerlendirme yapma imkânı sağlamasıdır. Çalışma bu yönü ile alana katkı sağlayacaktır.  

 

3. BULGULAR 

3.1.Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabına Genel Bakış 

Alman yayın evi Cornelsen tarafından basılmış olan Studio [21] A1 Almanca ders kitabı, Herman 

Funk ve Christina Kuhn (2015) tarafından oluşturulmuştur. Kitaptaki alıştırmalar Laura Nielsen 

ve Kerstin Rische, kitaptaki fonetik çalışmalarına ilişkin etkinlikler ise Beate Lex ve Beate 

Redecker tarafından oluşturulmuştur. Kitap Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine 

(AOÖÇ/CEFR) göre A1, A2 ve B1 dil düzeyinde hazırlanmış 3 adet ciltten oluşmaktadır. Kitap 

görsel açıdan dikkat ve ilgi uyandırıcı bir kitaptır. Kitap yağlı kâğıda basılmıştır. Kitap basılı ya 

da çevrimiçi olarak ulaşılabilecek birçok ek materyale sahiptir. Sözlük, interaktif alıştırmaların ve 

dinleme metinleri ile yoğun alıştırmaların bulunduğu ek materyallerinin yanı sıra “E-book” 

internet kitabı olarak da ulaşılabilen ek materyalleri olan bir kitaptır. Kitabın içindekiler 

bölümünde bulunan amblem kitabın Diller için Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine 

(AOÖÇ/CEFR) (Council of Europe, 2001) uygun ölçütlerde hazırlanmış olan bir kaynak 

olduğunu göstermektedir.  

Örnek 1: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabının Dış Kapağı 

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015. 
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Örnek 2: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabının İçindekiler Sayfası 

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015, Inhalt. 

Kitabın içindekiler bölümü her bir ünitede öğretilmek istenen dil becerilerinin belirtildiği 

“Sprachhandlung”, konu ve metinlerin yer aldığı “Themen und Texte”, kelime gruplarının 

sıralandığı “Wortfelder”, dilbilgisi konularının belirtildiği (Almanca: Grammatik) ve Almancada 

“Aussprache” olarak adlandırılan telaffuz etkinliklerinin yer aldığı toplam 5 sütundan 

oluşmaktadır (Bkz. Funk, Kuhn, 2015, İçindekiler Sayfası). 

 

Örnek 3: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabının İçindekiler Sayfalarında Başlıklar

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015. 

Kitapta fotoğrafların yanı sıra çizilmiş resimlere de sıkça rastlanmaktadır.  
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3.2. Metinler 

Studio [21] A1 Almanca ders kitabı metin yönünden çok zengin bir kitaptır. Ders kitabında çok 

sayıda özgün metin158 (dinleme ve okuma metinleri ve diyaloglar) bulunmaktadır. Örneğin ders 

kitabında işlenen konunun özelliğine uygun olarak oluşturulmuş diyaloglar, posterler, 

fotoğraflardan oluşan görsel metinler, eşleştirme etkinlikleri, reklam afişleri gibi birçok metin 

türüne sıkça rastlanmaktadır (Bkz. Funk, Kuhn, 2015, S. 22). 

Örnek 4: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabında Reklam Afişi Örnekleri 

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015, S.22. 

3.3.Dil 

Studio [21] A1 Almanca ders kitabının dili hedef gruba uygun olarak hazırlanmıştır. 

Alıştırmaların direktifleri basit yönergelerden oluşmaktadır. Kitap duyuları harekete geçiren, 

oyunlarla zenginleştirilmiş 12 üniteden ve “Mit Sprache handeln”, “Wortfelder”, “Grammatik” 

ve “Aussprache” başlıklı 4 istasyondan oluşmaktadır. Her ünite 4 alt başlıkla farklı etkinlerin 

bulunduğu bölümlere ayrılmıştır. Daha sonra alıştırmalar anlamına gelen Almanca “Übungen” 

başlığı ile verilmiş olan bölüm gelmektedir. Alıştırma sayıları değişkenlik gösterebilmektedir. 

                                                 

 

 

158 Tapan'a (1990: 57) göre özgün metinler, kullanmalık ve yazınsal metin olmak üzere iki grupta değerlendirilebilir. 

Kullanmalık metinler, belirli bir konuda bilgi verme amacı güden ve günlük yaşam durumlarını içeren metinlerdir. 

Gazete haberleri, çeşitli etkinlik biletleri, ilanlar, restoran menüleri, anonslar kullanmalık metinlere örnek olarak 

verilebilir. Kullanmalık metinler yabancı dil öğretiminde son derece önemlidir çünkü bu metinler “öğrencinin 

karşılaşabileceği gündelik durumlarda ortaya çıkabilecek bildirişim yönelimlerini dilsel ve toplumsal yönden doğru 

bir biçimde söze dökebilmesine, böylece de bu durumlarla karşılaştığında dil aracılığıyla yabancı bir dünyada 

eyleme geçebilmesine olanak sağlamaktadır” (Akt. Bölükbaş, 2015). 
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Alıştırma kısmından sonra ise her ünite sonunda “Mit Sprache handeln”, “Wortfelder”, 

“Grammatik” ve “Aussprache” bölümlerine yer verilmiştir.   

 

3.4.Konu ve İçerikler 

Studio [21] A1 Almanca ders kitabında konu ve içerikler birbirleri ile bağlantılı olarak 

sunulmuştur. Günlük hayattan örneklerin sıkça bulunduğu kitapta gerçek durumlara yönelik konu 

ve içerikler işlenmiştir. Örneğin şehirler, ülkeler, diller anlamına gelen “Städte-Länder-

Sprachen” başlıklı ünitede konu ile bağlantılı olarak şehirler ve görülecek yerler hakkında 

konuşabilmek, diller ve ülkeler hakkında konuşabilmek, bir grafik üzerine konuşabilmek 

hedeflenmiştir. Avrupa’daki diller, görülecek yerler, gazete metinlerinden örneklerin sunulmuş 

olduğu 3. ünitede birçok ülkenin ve şehrin gerçek fotoğrafları ve görselleri bulunmaktadır (Bkz. 

Funk, Kuhn, 2015, S. 48 ve 49).  

Örnek 5: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabında Şehirler, Ülkeler, Diller Anlamına Gelen 

“Städte-Länder-Sprachen” Başlıklı Ünite 

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015, S. 48, 49. 

 

3.5. Beceriler 

Studio [21] A1 Almanca ders kitabı tüm becerileri geliştirmeye yönelik olarak oluşturulmuş bir 

kitaptır. Kitapta dinleme metinlerinden, konuşma metinlerine, okuma metinlerinden, görsel 

metinlere kadar birçok metin yer almakta ve bu metinler ve alıştırmalar ile 4 beceri geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. 
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3.6.Dilbilgisi 

Studio [21] A1 Almanca ders kitabı her ünite sonunda bulunan dilbilgisi anlamına gelen 

“Grammatik” bölümü ile öğrenenlere tekrar yapma ve öğrenilen dilbilgisi konusunu bir bütün 

olarak görebilme fırsatı sunmaktadır (Bkz. Funk, Kuhn, 2015, S. 137). 

Örnek 6: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabında Dilbilgisi 

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015, S.137. 

 

3.7. Alıştırmalar 

Studio [21] A1 Almanca ders kitabında bir konu ile ilgili konuyu pekiştirmek amacıyla 

oluşturulmuş pek çok alıştırma türü ve metin çeşidine rastlanmaktadır. Oyunlar, dinleme 

alıştırmaları, tablolar kullanılarak yapılan alıştırma örnekleri, öğrenenin kendi kendine 

öğrenmeyi gerçekleştirebileceği pekiştirme alıştırmaları, öğrenenlerin internet yoluyla araştırarak 

yapabileceği alıştırmalar gibi çok sayıda alıştırma türüne yer verilmiştir. Her ünite 16 sayfadan 

oluşmaktadır ve her ünitenin 8 sayfası alıştırma ve pekiştirme örnekleri ile donanmıştır (Bkz. 

Funk, Kuhn, 2015, S. 82,83,84,85,86,87,88 ve 89).  
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Örnek 7: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabında Alıştırma Örnekleri 

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015, S. 82,83,84,85. 

 

3.8.Kelime Hazinesi 

Studio [21] A1 Almanca ders kitabının her ünitesinin sonunda kelimelerin öğrenilmesinin 

hedeflendiği “Wortfeld” başlıklı bir bölüm bulunmaktadır. Ünitelerde öğrenilmesi hedeflenen 

kelimeler bu bölümünde tekrar edilmektedir.  

3.9. Ses Bilgisi 

Studio [21] A1 Almanca ders kitabı yerel basım Almanca ders kitaplarından farklı olarak fonetik 

alanında öğrenenlere alıştırma örnekleri sunmaktadır. Her ünitenin sonunda telaffuz ve sesletim 

anlamına gelen “Aussprache” başlıklı alıştırma örnekleri bulunmaktadır (Bkz. Funk, Kuhn, 2015, 

S. 161). 
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Örnek 8: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabında Telaffuz Alıştırma Örnekleri 

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015, S. 161. 

3.10. Öğrenme Stratejileri 

Studio [21] A1 Almanca ders kitabında öğrenme stratejisi olarak öğrenci merkezli bir öğrenme 

stratejisi kullanılmaktadır. Hedef grubun kitapla ve kitaptan bağımsız olarak kendi kendine de 

yapabileceği alıştırma ve pekiştirme örnekleri ile öğrenci merkezli öğrenme stratejisi 

uygulanmaktadır.  

3.11. Kendi Kendine Öğrenme ve Kendini Değerlendirme 

Studio [21] A1 Almanca ders kitabı hedef gruba kendi kendilerini değerlendirecekleri ve farklı 

zamanlarda kendi kendilerine yapabilecekleri çeşitli materyaller sunmaktadır. Kitabın önsözünde 

de belirtildiği gibi ek materyaller olarak sözlük, Cd, alıştırma ve pekiştirme kitabının yanı sıra 

“E-book” internet kitabı ile birçok alıştırma, pekiştirme etkinliklerine ulaşmak mümkündür. 

 

Kültür Aktarımı 

 

3.12.Ülkebilgisi 

Studio [21] A1 Almanca ders kitabı ülke bilgisi bağlamında çeşitli bilgiler sunmaktadır. Örneğin 

kitabın başında ve işlenen konu ile bağlantılı olarak ayrıntılı Almanya haritası bulunmaktadır. 

Ayrıca Almanya’nın yanı sıra diğer ülke ve şehirler ile ilgili birçok bilgi ve görsele de yer 

verilmiştir. Örneğin 8. ünitede Berlin’i tanıtıcı fotoğraf ve görsellere yer verilmiştir (Bkz: Funk, 

Kuhn, 2015, S. 146, 147).  
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Örnek 9: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabında Ülkebilgisi 

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015, s.146, 147. 

Yine sayfa 193 Almanya’daki yemek vakitleri başlıklı ülke bilgisi bağlamındaki bilgilere 

rastlanmaktadır. Burada ayrıca dikkati çeken husus metnin yanında “Landeskunde” başlığı 

altında öğrenciye ülke bilgisi bağlamında bilgilendirme yapılmasıdır. (Bkz. Funk, Kuhn, 2015, 

S.193).  

 

Örnek 10: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabında Ülkebilgisi 

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015, s.193. 
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3.13. Kültürlerarasılık 

Studio [21] A1 Almanca ders kitabı kültürlerarasılık bağlamında da bilgiler sunmaktadır. 

Almanya ve Avrupa ülkeleri ve şehirlere ilişkin kültür aktarımında görsel öğelerden, çeşitli 

metinlerden ve çok sayıda birbirinden farklı alıştırma türünden yararlanılmıştır (Bkz. Funk, 

Kuhn, 2015, S. 185).  

Kültürlerarasılık bağlamda kitabın 53. sayfasında  “Sprachen und Kulturen in der TV Serie 

Lindenstraβe. Heute: Familie Sarikakis” Lindencaddesi tv dizisinde diller kültürler. Bugün: 

Sarikakis ailesi” başlıklı bir metin ve metin ile ilgili alıştırma örnekleri bulunmaktadır. Burada 

sadece öğrenilen dille ilgili değil başka dil ve kültürler ile ilgili bilgi ve kültür aktarımlarına yer 

verilmiştir (Bkz. Funk, Kuhn, 2015, s.53).  

 

Örnek 11: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabında Ülkebilgisi ve Kültürlerarasılık 

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015, s.53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



417 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

 

Örnek 12: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabında Ülkebilgisi ve Kültürlerarasılık  

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015, S.62. 

Ülkebilgisi bağlamda ise şu örnek verilebilir: Kitabın 62. sayfasında Almanya’nın komşularının 

hangi dili konuştuklarına dair bir metin örneğine rastlanmıştır (Bkz. Funk, Kuhn, 2015, s. 62). Bu 

ülkebilgisi bağlamında bir bilgidir 

Örnek 13: Studio [21] A1 Almanca Ders Kitabında Kültürlerarasılık ve Ülkebilgisi Kavramlarına 

İlişkin Örnek 

 
Kaynak: Funk, Kuhn, 2015, S. 185. 
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3.14. Empati Yapma, Yabancı Olanı Anlamaya İlişkin Kültürel Öğeler 

Studio [21] A1 yabancı dil olarak Almanca ders kitabı dilbilgisi, ses bilgisi, kelime öğrenimi, 

tüm dil becerilerinin geliştirilmesi konularının yanı sıra kültür aktarımı bağlamında zengin bir 

kitaptır. Kitaptaki metin ve alıştırmalarda hem öğrenilmesi hedeflenen dil ve kültür hakkında 

hem de farklı diller ve kültürleri hakkında birçok öğeye ulaşılmaktadır. Bu durum öğrencilerin 

farklı kültürler hakkında bilgi sahibi olmalarının yanı sıra kendi kültürleri ile farklı kültürler 

arasındaki benzerlikleri, farkları vb. görerek kültür aktarımı yapabilmelerini ve farklı olanı daha 

iyi anlayabilmelerini, dolayısıyla farklı olanı anlayarak empati yapabilmeleri, koşulsuz kabul gibi 

kavramları öğrenebilmelerini sağlamaktadır.  

 

4. SONUÇ 

Bu çalışma ilk adım çalışması niteliğindedir. Daha sonraki yapılacak çalışmalara zemin 

oluşturup, geliştirilerek devam edilecektir. Bir sonraki adımda kültür aktarımı bağlamında; 

ülkebilgisi, kültürlerarasılık ve empati yapma, yabancı olanı anlamaya ilişkin kültürel öğeler 

irdelenerek, hangi öğeye hangi sıklıkla yer verildiği saptanmaya çalışılacaktır. Ortaya çıkacak 

olan verilerden hareketle kültürel öğelerin incelenen ders materyalinde ne sıklıkta ortaya çıktığı 

gösterilecektir.  

Bu çalışma kapsamında Studio [21] A1 yabancı dil olarak Almanca ders kitabının belirlenen 

kriterlerce incelenmesinden şu sonuçlara varılmıştır: 

 

• Ders kitabı Bernstein ve Guadalupe García Llampallas’ın (2015) geliştirmiş oldukları 

ölçütlerce değerlendirildiğinde oldukça dikkat ve ilgi uyandırıcı bir kitaptır. 

• Metin türleri açısından son derece zengin bir kitaptır. 

• Dil açısından ortaöğretim kademesindeki öğrenci grubuna hitap eden bir dile sahiptir. 

• Alıştırma türleri ve sayısı bakımından metin türlerinde olduğu gibi son derece 

zengindir.  

• Kitapta kelime hazinesini geliştirmeye yönelik kelime alıştırmaları bulunmaktadır. 

• Kitapta birçok yerli basım kitapta bulunmayan ses bilgisi alıştırmaları yer almaktadır. 

Bu durum son derece olumlu bir özelliktir.  

• Kitap ülkebilgisi yönünden kitap zengindir. Gerçek fotoğraflarla zenginleştirilmiş 

kitapta Almanya ve Almanca konuşulan diğer ülkelerin yanı sıra, bazı Avrupa ülke ve 

şehirleri ile ilgili bilgilere de yer verilmiştir. Kitapta Türkiye’den de bahsedilmekte, 

Türk isimleri ile kurgulanmış metin örneklerine rastlanmaktadır. 

• Kültürlerarasılık bağlamında değerlendirildiğinde kitapta, kültür aktarımını sağlayan 

birçok otantik metin bulunmaktadır. Gerek alıştırmalarda gerekse konular işlenirken 

farklı kültürlerden örneklere sıkça rastlanılmaktadır. 

• Kitapta sadece öğrenilmesi hedeflenen dil ve kültür hakkında değil farklı dil ve 

kültürlerle ilgili kültür aktarımlarında bulunulması öğrencinin farklı olanı görüp kabul 
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etme, farklılıklar yoluyla empati yeteneğini geliştirebilme, koşulsuz kabul gibi 

kavramları öğrenebilmesi açısından oldukça önemlidir.  

• Kültür bağlamında yabancıyı anlamaya yönelik kültürel öğelere yer verilmiştir.  

• Kitap genel olarak öğrenenin birçok duyusuna hitap eden, renkli, çeşitli alıştırma 

türleri ve pekiştirmeleri içeren bir kitaptır. 
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DIE ENTWICKLUNG VON SCHREIBSTRATEGIEN AM BEISPIEL DER 

ERÖRTERUNG  
 

Seval KARACABEY159  

 

ZUSAMMENFASSUNG 
Der Aufbau von Textsortenkenntnis und Schreibstrategien sind beim Schreiben in der Fremdsprache 

von groβer Wichtigkeit. In diesem Beitrag geht es um die Frage, ob man die Schreibkompetenz bei 

den angehenden Deutschlehrenden durch Vermittlung von Wissen zu der Textsorte Erörterung und 

durch die Vermittlung von Schreibstrategien erhöhen kann. Des Weiteren stellt sich die Frage, ob 

sich die Qualität eigener schriftlicher Texte durch die Anwendung des Drei-Phasenmodells 

verbessern lässt. Außerdem gilt es herauszufinden, wie die angehenden DaF-Lehrenden auf das 

Drei-Phasenmodell (Planungskompetenz, Formulierungskompetenz, Überarbeitungskompetenz) 

reagieren und was sie über das Schreiben in Partnerarbeit denken. Die Untersuchungen im Rahmen 

dieser Studie wurden mit 28 DaF-Studierenden des zweiten Studienjahres auf der Niveaustufe B2 in 

der Lehrveranstaltung für Schreibfertigkeiten der Deutschlehrerabteilung der Muğla Sıtkı Koçman 

Universität durchgeführt. In der Lehrveranstaltung wurde in Partnerarbeit eine Erörterung geplant, 

formuliert und selber überarbeitet. Anhand einer schriftlichen Befragung wurden die Meinungen der 

angehenden 28 DaF-Lehrenden zum Einsatz des Drei-Phasen-Modells ermittelt und mit der 

Methode einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Auch die schriftlichen Texte von 

Studierenden werden bei den Untersuchungen herangezogen, um ihre Leistungen zu überprüfen 

bzw. zu verdeutlichen. Alle drei zentralen Phasen des Schreibens (Planen, Formulieren, 

Überarbeiten) unterstützen beim DaF-Studierenden den Schreibprozess. Man kann durch 

Anwendung bestimmter Strategien den DaF-Studierenden das Schreiben von Erörterungen 

erleichtern und die Bereitschaft zum Schreiben unterstützen bzw. fördern. Im Kontext unserer 

Untersuchungen waren die Studierenden bereit, schrittweise die Texte in Partnerarbeit zu 

schreiben, zu formulieren und zu überarbeiten.  Der Schreibprozess konnte den DaF-Studierenden 

transparent und der Aufbau der Textsorte Erörterung bewusst gemacht werden. Bei der 

Textproduktion konnten in Partnerarbeit Ideen ausgetauscht und das Schreiben gegenseitig 

unterstützt werden. Bezüglich der Überarbeitung der eigenen Texte entwickelten die Studierenden 

eine positive Einstellung. Die Überarbeitung in Partnerarbeit beschleunigte den Arbeitsprozess 

ungemein. 

Schlüsselwörter: Deutsch als Fremdsprache, Erörterung, Schreibprozess, Schreibstrategie, 

Schreibkompetenz. 

 

EINLEITUNG 

Schreiben – Textwissen (Erörterung) – Schreibstrategie 

Der Aufbau von produktiven Fertigkeiten ist beim Fremdsprachenlernen von groβer Wichtigkeit. 

Sprechen und Schreiben gehören zu den produktiven Fertigkeiten, bei deren Erwerb die 

angehenden türkischen DaF-Studierenden die meisten Schwierigkeiten haben. Schreiben einer 

Erörterung ist dazu ein urteilsbildendes und argumentatives Verfahren. Unter den sprachlichen 

Handlungen gehört die Erörterung neben der Interpretation literarischer Texte zu den 

                                                 

 

 

159 Dr., Muğla Sıtkı Koçman Universität, sevala@mu.edu.tr. 
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schwierigsten Textsorten und zur wichtigsten Aufsatzform. “Während sich der Gegenstand, über 

den man schreibt, beim Erzählen und Berichten zeitlich erstreckt und beim Beschreiben und 

Schildern räumlich vorhanden ist, geht es beim Erörtern um die Entwicklung eines 

gedanklichen Zusammenhangs” (Fritzsche, 1994, S. 114). Um den Sachverhalt und die eigene 

Meinung sprachlich überzeugend darlegen zu können, sollte man Textwissen und 

Schreibstrategie mitbringen. Das Erörtern ist “eine Grundfertigkeit, die der Mensch im Leben 

immer wieder benötigt.” (vgl. Schuster, 2003, 146) Meistens wird das Erörtern “zum kognitiv 

strukturierten Bereich der menschlichen Aktivität gezählt. Nachdenken, Abwägen, Sammeln und 

Auswerten von Informationen werden in diesem Zusammenhang eingebracht.” (vgl. Schuster, 

2003, S. 146) Die Erörterung verlangt sozusagen eine kognitive/gedankliche Beschäftigung mit 

einem Thema sowie das Einbringen von Argumenten zu einem Sachverhalt. Schreiben insgesamt 

stellt daher höhere Anforderungen an den Schreibenden hinsichtlich des Aufbaus. Schreiben ist 

laut linguistischem Wörterbuch eine “auf dem System der Lautsprache beruhende Form des 

sprachlichen Handelns, eine (phylo) genetisch sekundäre und ontogenetisch zu erwerbende Form 

des Sprachgebrauchs, […].” (Lewandowski, 1979, S. 730) Wesentlich ist in diesem Kontext, 

dass das Schreiben als eine (sprachliche) Handlung bezeichnet wird. Im Gegensatz zum Sprechen 

ist Schreiben “ein langsamer Prozess, der von stark kognitiven Aktivitäten begleitet ist, z. B. 

Nachdenken über Inhalt, Ausdruck und sprachliche Form, Achten auf sprachliche Korrektheit, 

intensive Kontrollaktivitäteten während des Schreibens, Überarbeitung des Textes.” (Storch, 

1999, S. 248) Das Verfassen eines Textes ist ein schwieriger und komplexer Prozess in der 

Fremdsprache, insbesondere dann, wenn der Fremdsprachenlerner kein Textwissen und keine 

Schreibstrategie einbringt. In unserem Fall geht es dabei um Wissen zur Textsorte “Erörterung”, 

die die Nutzung guter Strategien und Argumente erfordert.  

Der Schreibprozess in der Fremdsprache 

Neben den elementaren Aspekten der Erarbeitung und Vermittlung des Aufbaus einer Erörterung 

ist die Bewusstmachung des Schreibprozesses von enormer Wichtigkeit in der Fremdsprache 

Deutsch. In der Schreibforschung nimmt dabei das Textproduktionsmodell von John Hayes und 

Linda Flower eine zentrale Rolle ein. Der Schreibprozess besteht demnach aus drei 

Teilprozessen: Dem Planen, dem Formulieren und dem Überarbeiten und diese befinden sich bei 

der “Herstellung eines Textes in keiner festen Reihenfolge”. (Funk; Kuhn; Skiba; Spaniel-Weise; 

Wicke, 2014, S. 111)  Der Schreibprozess, bestehend aus Teilprozessen, wird wie folgt 

beschrieben: „Beim Planen ruft der Schreiber thematisches Wissen ab, welches er nach 

bestimmten Textmustern im Hinblick auf bestimmte Leser ordnet. Beim Formulieren entsteht 

dann ein fortlaufender Text, der während des gesamten Schreibprozesses evaluiert und 

gegebenenfalls überarbeitet wird.” (ebd., S. 111) 

Auf der Grundlage des Modells der amerikanischen Schreibforscher John Hayes und Linda 

Flower übernimmt also der Schreibende/Lernende während der Textproduktion eine aktive Rolle. 

Bei diesem Modell geht es um das Schreiben als Prozess, in dem man plant, formuliert und 

überarbeitet. Allerdings sollten diese Teilprozesse mit Übungen unterstützt werden wie zum 

Beispiel “durch die Bereitstellung von themenspezifischem Wortschatz, Textmustern, 
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Formulierungshilfen und gezielten Anleitungen zur Korrektur.” Zudem kann das “Überarbeiten 

eines eigenen oder fremden Textes” dazu beitragen, dass man “aus eigenen Fehlern besonders 

viel lernen” kann  (vgl., ebd. S. 116). Im gesamten Schreibprozess kommt insbesondere der 

Phase des Überarbeitens eine Schlüsselrolle zu, die im Modell als “Monitor” bezeichnet wird. 

Das bedeutet, dass der Schreibende/Lernende die Fähigkeit besitzt “die eigene Sprachproduktion 

und –rezeption zu überwachen.” (Brdar-Szabó, 2001, S. 199) Das Schreiben wird allerdings im 

Hinblick auf Sprachrichtigkeit, Sprachkonventionen, Umfang und Verständlichkeit gesteuert 

(vgl. Merz-Grötsch, 2005, S. 88). 

Die Relevanz der Anleitung als Unterstützung der Schreibprozesse wird zunehmend 

unterstrichen. So wird der Schreibprozess auch als Vorbereitungsphase, Entwurfphase und 

Überarbeitungsphase aufgefasst. Hinsichtlich des Verfahrens zur Textüberarbeitung muss der 

Schreiber/Lerner “lesend den entstehenden Text immer wieder kritisch darauf überprüfen, ob er 

seiner eingangs entwickelten Vorstellung gerecht wird […].”  (Budde; Riegler; Wiprächtiger-

Geppert, 2011, S. 103-110) Es handelt sich hier um Überarbeitungen, Ergänzungen, 

Veränderungen, Eingriffe und Korrekturen im Text, die der Schreiber bei der Textproduktion zu 

bewältigen hat.   Schlieβlich handelt es sich beim Schreiben als Prozess “um einen 

konzentrischen Prozess, bei dem der Schreibende sich in einer kreisförmigen Bewegung darum 

bemüht, dem, was er ausdrücken möchte, immer näher zu kommen, es zu ordnen, zu 

strukturieren.” (Kast, 1999, S. 23) In diesem Rahmen ist der Hinweis und Hinführung auf den 

Schreibprozess der Lehrperson unverzichtbar. 

Schreiben in Gruppen- und Partnerarbeit  

In der DaF-Ausbildung muss es darum gehen, die DaF-StudentInnen mit der methodisch-

handwerklichen Seite des Schreibens vertraut zu machen und den Prozess der Textproduktion 

zunehmend eigenverantwortlich zu gestalten, zu bewältigen und bewusst anzugehen. In diesem 

Kontext beschreibt Fix die Teilprozesse des Schreibens genauer und macht die 

Schreibkompetenz zu einer “Wissen-Fähigkeiten-Kombination”, die zum Schreiben eines Textes 

unerlässlich ist. Er führt vier Teilkompetenzen auf: Die “inhaltliche Kompetenz” (inhaltliches 

Wissen), die “Zielsetzungskompetenz” (pragmatisches Wissen), die “Strukturierungskompetenz” 

(Textmusterwissen), die “Formulierungs- und die Revisionskompetenz” (Sprachwissen) (vgl., 

2006, S. 24).  Es fällt den Studierenden schwer, sich in der Fremdsprache Deutsch ohne 

Textwissen und Strategie schriftlich angemessen zu äußern. Die Übungen in den Lehrwerken, 

mit denen sie in der Vorbereitungsklasse arbeiteten, reichen nicht und machen auch den Prozess 

des Schreibens nicht bewusst. Des Weiteren gibt es auch so gut wie in keinem DaF-Lehrwerk 

Kontrollfragen zur Überarbeitung von schriftlichen Texten. Oft wird daher die Selbstkorrektur 

bzw. Überarbeitungsphase beim Schreiben in der Fremdsprachenvermittlung vernachlässigt. 

Zudem enthalten die Lehrwerke wenige Mustertexte sowie Übungen und Informationen zu den 

Merkmalen von Textsorten, die das schriftliche Reflektieren von literarischen Texten 

(Inhaltsangabe, Erörterung usw.) ermöglichen. Dies alles erschwert den Schreibprozess in der 

Fremdsprache. Das Schreiben in der Fremdsprache muss Lust und Freude machen. Da das 

Schreiben u. a. auch angstbesetzt ist, gilt es, die Schreibaktivität in der Fremdsprache möglichst 
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zu entlasten. Der Schreibprozess in Gruppen und in Partnerarbeit erleichtert das Schreiben und 

die Lasten während des Schreibprozesses werden verteilt. Die Ideen vieler werden eingebracht. 

Im aktuellen Schreibprozess werden beim Schreiben in der Gruppe die Teilprozesse Planen und 

Formulieren meist gemeinsam durchgeführt. Auf diese Weise “entstehen eine Interaktion und 

authentische Kommunikation zwischen den Lernern. Das Wissen vieler kommt zusammen, 

Sachwissen, Weltwissen und sprachliches Wissen.” (Schreiter, 2002, S.22f) Das Schreiben in der 

Gruppe bzw. das kooperative Schreiben hat eine Reihe von Vorteilen. In ihrer Untersuchung 

stellt Faistauer fest, dass “fremdsprachliche Texte, die in Gruppen niedergeschrieben wurden, 

häufig sowohl in sprachlicher als auch in inhaltlicher Hinsicht besser als Ergebnisse 

schriftlicher Einzelprodukte sind. Besser in sprachlicher Hinsicht meint hier: weniger Fehler in 

Morphologie und Syntax; in inhaltlicher Hinsicht meint: reicher an komplexer Semantik, reicher 

an inhaltlicher und stilistischer Dichte.” (Faistauer, 1997, S. 71)  

Will man also in der Fremdsprachenausbildung zu besseren Ergebnissen im Schreiben kommen, 

sollte man in seinem Unterricht im Kontext der Entwicklung von Schreibfertigkeiten auf keinen 

Fall auf den Einsatz kooperativer Arbeitsformen verzichten.  

 

METHODE  

Ziel der Studie ist nachzuweisen, dass sich durch die Vermittlung von Wissen zur Textsorte 

“Erörterung” und von Schreibstrategien die Ergebnisse im Schreiben erhöhen lassen. Des 

Weiteren soll herausgefunden werden, ob der Einsatz des Drei-Phasen-Modells auch in 

Lehrveranstaltungen türkischer Studierender zur Entwicklung der Fertigkeit des Schreibens 

beiträgt und wie die angehenden DaF-Lehrenden auf das Drei-Phasen-Modell 

(Planungskompetenz, Formulierungskompetenz, Überarbeitungskompetenz) reagieren.  

An der Studie nahmen 28 DaF-Studierende des zweiten Studienjahres auf der Niveaustufe B2 in 

der Lehrveranstaltung für Schreibfertigkeiten der Deutschlehrerabteilung der Universität Muğla 

Sıtkı Koçman teil. Anhand einer schriftlichen Befragung wurden die Meinungen der 28 

angehenden DaF-Studierenden der Lehrveranstaltung Schreibfertigkeiten ermittelt und mit der 

Methode einer qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet. Die Befragung bestand aus 12 

halbstrukturierten und offenen Fragen. Auch die schriftlichen Texte von Studierenden werden 

vor und nach dem Einsatz des Drei-Phasen-Modells im Unterricht bei den Untersuchungen 

herangezogen.  

Zuerst wurden die Merkmale der Textsorte Erörterung (Schreiben zur Reflexion) im 

Schreibseminar intensiv herausgearbeitet und das Wissen über die Arbeit mit einem Mustertext  

(„Artgerechte Hundehaltung in der Wohnung mit und ohne Garten“) gefestigt. Im Text wurden 

Pro- und Contra-Argumente markiert. Nachdem die angehenden DaF-Lehrenden den Mustertext 

bearbeitet hatten, wurde das Schreibthema an die Tafel geschrieben. Die Schreibaufgabe lautete: 

„Ein Freund oder eine Freundin bittet um Hilfe. Er/Sie will einen Hund haben. Seine/Ihre Eltern 

sind dagegen. Er/Sie ist ganz verzweifelt und wendet sich an Sie. In einem Blogbeitrag schreibt 

er/sie: „Was kann ich meinen Eltern sagen, um sie zu überzeugen.“ Geben Sie Ihrem 



424 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Freund/Ihrer Freundin Ratschläge. Helfen Sie Ihrem Freund/Ihrer Freundin/seine/ihre Eltern zu 

überzeugen, dass ein Hund angeschafft wird.“ 

Die DaF-Studierenden sollten in Partnerarbeit eine Erörterung zum Thema “Hundehaltung in der 

Wohnung” schreiben und in einem Blogbeitrag ihre Meinungen und Argumente äuβern. Als 

erstes legten sie zu zweit eine Mindmap zur „Hundehaltung in der Wohnung“ an. Dann schrieben 

sie aus dem Mustertext alle Argumente heraus, die für und gegen die Hundehaltung in einer 

Wohnung sprechen. Diese trugen sie in die von der Lehrperson vorbereiteten Tabelle ein und 

fanden weitere eigene Pro- und Contra-Argumente.  Mit den vorgegebenen Elementen 

(Konnektoren, Satzanfänge und Redemittel) und den Wörtern aus der Mindmap formulierten sie 

Sätze und schrieben zu zweit eine Erörterung über „Hundehaltung in der Wohnung“.  In der 

nächsten Unterrichtsstunde bekamen die DaF-Studierenden von der Lehrperson ein Arbeitsblatt 

mit 12 Kontrollfragen160 zu ihren Texten. Mithilfe der Fragen überprüften die DaF-Studierenden 

ihre Texte. Danach wurden sie aufgefordert, schrittweise ihre Texte selbst zu überarbeiten. Die 

Überarbeitung der eigenen Texte erfolgte nach folgenden Kriterien: 1. InhaltlicheVollständigkeit 

2. Kohärenz 3. FormaleTextstruktur. Bei der Selbstkorrektur wurden sie angeleitet. Sie 

konzentrierten sich zuerst auf die inhaltliche Ebene, dann auf die Verbstellung in Haupt- und 

Nebensätzen und anschließend auf Verbindungswörtern.  Im Fokus standen also sowohl 

inhaltliche als auch grammatische Phänomene. Sie haben in Partner geplant, geschrieben und 

ihren eigenen Text überarbeitet. Dabei wurden themenspezifischer Wortschatz, Textmuster, 

Formulierungshilfen und gezielte Anleitungen zur Korrektur bereitgestellt.  

Im Folgenden werden die Äuβerungen/Meinungen der türkischen DaF-Studierenden an der 

Universität Muğla Sıtkı Koçman zum Schreibprozess bzw. zu den Teilprozessen im 

Schreibseminar vorgestellt. Auch die schriftlichen Produkte der DaF-Studierenden werden 

herbeigezogen und ausgewertet. 

 

ERGEBNISSE UND AUSWERTUNG DER DATEN 

Oft fehlt den DaF-Studierenden das notwendige Wissen für die schriftliche Textproduktion. 

Sprachliche Defizite und mangelndes Wissen zu den verschiedenen Textsorten in der 

Muttersprache wirken sich auch auf das Schreiben in der Fremdsprache aus. Auf die Frage, wie 

sie früher einen Text in der Mutter- und Fremdsprache schrieben, gaben sie folgende Antworten:  

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

160 Siehe Anhang 1 



425 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Tabelle 1. Schreibhaltung in der Mutter- und Fremdsprache 

Schreiben vorher Schreiben vorher 

in der Muttersprache in der Fremdsprache 

 

➢ ohne Planung ➢ Wortschatz 

➢ keine Schreibstrategie ➢ Grammatik 

➢ intuitiv losgeschrieben ➢ Keine Schreibstrategie 

➢ kannten keine Struktur (Einleitung, 

Hauptteil, Schluss) 

➢ Konnektoren 

➢ Lehrer gibt nur das Thema ➢ Einleitung, Hauptteil, Schluss 

➢ inhaltsorientiert  

➢ Orthographie berücksichtigt  

Alle von den 28 DaF-Studierenden gaben an, dass sie vorher in der Muttersprache kaum 

Strategien beim Schreiben oder nach einem Plan schrieben. Wenige achteten beim Verfassen 

eines Aufsatzes in der Muttersprache auf Einleitung, Hauptteil und Schluss. Alle von den 28 

DaF-Studierenden schrieben, dass sie beim Verfassen eines Textes in der Fremdsprache keine 

Strategie angewendet haben. Wenige gaben an, dass sie mehr auf Formalien wie Einleitung, 

Hauptteil und Schluss achteten und mehr nach dem passenden Wortschatz, Grammatik und 

Konnektoren suchten.  

Tabelle 2. Schreiben in der Fremdsprache und Textsortenkenntnis “Erörterung” 

 Ja Nein 

Schreiben gern in der 

Fremdsprache 

26/28 2/28 

Textsortenkenntnis 

“Erörterung” 

1/28 27/28 

 

Die meisten Studierenden schreiben gern in der Fremdsprache (26 von 28) und 27 von 28 

kannten die Merkmale einer Erörterung sowohl in der Muttersprache als auch in der 

Fremdsprache nicht. 

Zur Erstellung einer Mind-Map in der Planungsphase: 

In der Planungsphase wurde von allen DaF-Studierenden geäuβert, dass das Erstellen einer 

gemeinsamen Mindmap und die Sammlung von Wörtern sowie das Erarbeiten des Mustertextes 

vor dem Schreiben für den Einstieg eine große Hilfe darstellen. Diese würden den Schreibprozess 

erleichtern und unterstützen sowie den Studierenden Freude bereiten. Außerdem empfinden sie 

die Stoffsammlung bzw. das Sortieren der Pro- und Kontra Argumente als Vorarbeit in Form 

einer Mindmap als einen effektiven Weg und als eine bewusste Vorgehensweise. Dies trug auch 

zum Verständnis des Themas bei.  

Aussagen der Studierenden:    

“Ich fand es sehr nützlich. Visuelle schematische Arbeit angenehm.“ (S19) 

“Ich finde es nützlich. Ich lerne viele verschiedene Wörter.” (S9) 

“Ich finde das sehr logisch. Es hat mir sehr geholfen. Auf diese Weise schreibe ich noch mehr über das 

Thema.” (S21) 
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Tabelle 3. Übungen und der Mustertext in der Planungsphase 

 Ja/positiv Nein/negativ 

Übungen/Mustertext 27/28 1/28 

27 von den 28 DaF-Studierenden fanden die Übungen und den Mustertext in der Planungsphase 

als schreibfördernd. Mit dem Textmuster konnten sie die Merkmale der Textsorte Erörterung 

herausfiltern, Ideen zum Argumentieren entwickeln und Satzbeispiele erarbeiten. Der Mustertext 

unterstützte die Lernenden dabei, sich schriftlich in der Zielsprache zu äußern und befähigte sie 

dazu, einen eigenen Text bzw. eine Erörterung zu schreiben. Zudem hilft die Beschäftigung mit 

einem Mustertext beim Verstehen des Schreibthemas und bei der Erstellung der entsprechenden 

Textstruktur.  

Aussagen der Studierenden: 

“Ja, mir gefiel es, weil es trug dazu bei, dass ich vorsichtiger wurde.” (S13) 

“Ja. wir lernen neue Ideen, Wörter und Satzmuster.” (S7) 

“Ja, weil es hilfreich für das Schreiben war. Wir haben die Vorgehensweise gelernt.” (S2) 

“Ja, [der Mustertext] diente als Beispiel, das ich beim Schreiben verwenden konnte. (S3) 

Tabelle 4.  Effektivität des Schreibens in Partnerarbeit 

 Ja Nein 

Effektive Partnerarbeit 20 8 

 

Zum Schreiben in Partnerarbeit trafen die Studierenden überwiegend positive Aussagen. Sie 

tauschten untereinander Ideen aus, trafen gemeinsame Entscheidungen, unterstützten sich 

gegenseitig, sie waren insgesamt motivierter, übernahmen Verantwortung und lernten arbeitsteilig 

zu arbeiten.  

Aussagen der Studierenden: 

“Wir lernen die Ideen des anderen kennen. Ihm zufolge treffen wir uns an einem gemeinsamen Punkt.” (S7) 

“Wir sind in der Lage, Aufgaben zu teilen und die Mängel der anderen während der Arbeit zu decken.” (S27) 

“Wir haben gemeinsam gedacht und verschiedene Ideen entwickelt.” (S1) 

 Tabelle 5. Eigene Textüberarbeitung in der Mutter- und Fremdsprache 

 Ja Nein 

Textüberarbeitung in der Muttersprache 9/28 19/28 

Textüberarbeitung in der Fremdsprache 7/28 21/28 

Die Mehrheit der DaF-Studierenden gab an, dass sie vorher in der Muttersprache (19/28) und in 

der Fremdsprache (21/28) weder eigene noch fremde Schreibprodukte überarbeiteten. 

Tabelle 6. Überarbeiten mit Kontrollfragen und in Partnerarbeit 

 Gut Nicht gut 

Überarbeiten des Schreibprodukts mit Hilfe von Kontrollfragen 26/28 2/28 

Überarbeiten in Partnerarbeit 22/28 6/28 

Bezüglich der Überarbeitung des eigenen Textes haben fast alle DaF-Studierenden eine positive 

Einstellung. Sie fanden es gut, dass man Fehler selber entdeckt, an der Fehlerkorrektur intensiv 

arbeitet und dabei viel lernen konnte. Fehler konnten durch die Kontrollfragen bewusst gefunden 

und korrigiert werden. Die Überarbeitung in Partnerarbeit hat die Arbeitszeit enorm beschleunigt, 
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fehlende Informationen konnten schnell entdeckt und ergänzt werden. Die tabellarische 

Darstellung von Kontrollfragen in der Überarbeitungsphase empfanden sie als sehr übersichtlich 

und die 12 Fragen, die zum geschriebenen Text gestellt wurden, als ausreichend. Durch die 

tabellarische Checkliste konnten sie ihre Fehler bzw. fehlende Informationen im Text schnell 

finden und korrigieren. Letztendlich haben sie sich bei der Überarbeitung sehr gut gefühlt. Dieses 

Gefühl war dem Umstand geschuldet, dass man gute Argumente herausgearbeitet hatte und beim 

Schreiben strategisch vorgehen konnte. Nur wenige Studierende fühlten sich bei der 

Überarbeitung unsicher. Sie brauchten ein zusätzliches Lehrer-Feedback.  

Aussagen der Studierenden:  

“Wir können das Richtige finden, indem wir gemeinsam diskutierten.” (S17) 

“Manchmal sah mein Freund die Fehler, die mir entgangen sind.” (S22) 

“Wir haben die Teile, die wir nicht kannten, schneller mit meinem Partner gelöst.” (S18) 

Tabelle 7. Überarbeitung des Textes seitens der Lernende oder Lehrende 

 Lernende Lehrende 

Überarbeiten des Textes 6/28 22/28 

 

Letztendlich haben sie sich bei der Überarbeitung sehr gut gefühlt. Manche haben sich 

erfolgreich gefühlt, weil sie die meisten Aspekte hatten und eine Strategie verwendet haben. 

Insbesondere hat den meisten die Überarbeitungsphase motiviert, da sie sich in die Lehrerrolle 

versetzt fühlten. Beim Überarbeiten des eigenen Textes gaben die Wenigsten an, dass sie sich 

unsicher in der Korrektheit von Satzformulierungen oder in Fragen des Wortschatzes fühlten und 

in der Überarbeitungsphase das Lehrer-Feedback brauchen. Die meisten wollen, dass die 

Lehrperson aufgrund der Unsicherheit auf der formalen Dimension, die Phase der Überarbeitung 

beidseitig erfolgen sollte. 

Tabelle 8. Beitrag des Drei-Phasenmodells (planen, formulieren, überarbeiten) zur 

Schreibkompetenz 

 Ja Nein 

Unterstützt das Schreiben 27/28 1/28 

Schreiben besser als vorher / 

Fortschritte beim Schreiben 

28/28  

Fast alle (27 von 28) finden die Anwendung dieser Strategie als sehr effektiv, da sie planmäβiger 

und besser als vorher schreiben können. Insgesamt konnte durch die Anwendung des Drei-

Phasen Modells das Schreiben erleichtert und unterstützt werden bzw. die Schreibkompetenz der 

Lernenden erhöht werden. DaF-Studierende wurden sich in der Fremdsprache über das Drei-

Phasenmodell bewusst. Ausgehend von den Auswertungen und den Texten der Studierenden 

konnte die Anwendung des Drei-Phasen-Modells das Schreiben erleichtern und die Qualität der 

Textproduktion veränderte sich zum Positiven. Die Anwendung einer Strategie erleichtert ihnen 

die Textproduktion bzw. den Schreibprozess. Insbesondere die Planungsphase erleichtert den 

Schreibprozess. Diese ist erfolgsorientiert bzw. motivationserregend und baut Hemmung vom 

Schreiben ab.  
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Aussagen der Studierenden:  

“Sie erleichtert den Schreibprozess.” (S11) 

“Ich denke ich schreibe besser. Es ist hilfreich, dass ich mich selbst zu überprüfe.” (S1) 

“Wenn man die Fehler sieht, macht man weniger Fehler.” (S14) 

“Ich kann schöner schreiben, weil ich nach einem Plan und Regel schreibe.” (S17) 

“Ich denke mehr über das Thema, das ich schreiben muss, nach. Ich denke an Details.” (S4) 

Ergebnisse der Überprüfung in der Überarbeitungsphase 

Die tabellarische Erstellung von Kontrollfragen in der dritten Phase fanden sie sehr übersichtlich 

und die 12 Fragen, die zum geschriebenen Text gestellt wurden, ausreichend. Durch die 

tabellarische Auflistung einer Checkliste konnten sie übersichtlicher ihre Fehler sehen bzw. 

fehlenden Informationen im Text entdeckt und herausgeschrieben werden. Die Kontrollliste 

verdeutlicht die Brauchbarkeit der Überarbeitungsphase. Die DaF-Studieren erkennen mittels der 

zusammengestellten themenbezogenen W-Fragen für die Überarbeitung auf der formalen Ebene 

sprachlich- stilistische Mittel und auf der inhaltlichen Ebene. Und drücken die fehlenden 

Informationen sprachlich aus. 

Tabelle 9. Überprüfung der eigenen Texte in Partnerarbeit (Arbeitsblatt; Siehe Anhang 1) 

Insgesamt haben 28 Studierenden ihre schriftlichen Produkte mithilfe des Arbeitsblattes mit den 

12 Fragen zu zweit überarbeitet. 

Themenspezifische Aspekte  Ja 

14/28 

Nein 

14/28 

Teilweise 

14/28 

Themenbezugnahme 14   

Deutlichkeit der Meinung und Argumente im Text/in der Erörterung 14   

Richtigkeit der Verbstellung im Haup- und Nebensatz 14   

Richtigkeit der Verbendungen 14   

Fragenbeantwortung 14   

Satzbau, Textkohärenz und Leserlichkeit 13 1  

Berücksichtigung der Inhaltspunkte/ 

Verwendung von pro und kontro Argumente  

13  1 

Formulierung eigener Argumente und Meinungen  13 1  

Berücksichtigung der Anrede, Gruβ, sowie Einleitung, Hauptteil, 

Schluss, 

10 1 3 

Verwendung verschiedener Satzanfänge 4 1 9 

Nutzung verschiedener Redemittel 2 3 9 

Nutzung von Konnektoren 2 1 11 

Ausgehend der in Partnerarbeit in der Überarbeitungsphase erarbeiteten bzw. überprüften 

Arbeitsblattes mit Hilfe der W-Fragen kann folgende Ergebnisse erziehlt werden: 

Alle türkischen DaF-Studierenden nahmen auf das Thema Bezug. Es ist deutlich, welche 

Meinung und Argumente sie im Text bzw. in der Erörterung haben. Die Verbstellung in Haupt- 

und Nebensatz und die Verbendung erfolgte richtig. Zudem haben alle die Frage beantwortet. Die 

meisten sind sich bewusst, dass sie kohärenten, leserlichen Text schrieben. Alle Inhaltspunkte 

wurden ausführlich berücksichtigt und verwendeten die pro und kontra Argumente aus der 

Mindmap und sie brachten eigene Argumente und Meinungen ein. Auch die meisten achteten auf 

die Struktur der Textsorte Erörterung wie Einleitung, Hauptteil und Schluss. 
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Die meisten Schwierigkeiten bzw. Probleme der türksichen DaF-Studierenden sind, dass sie die 

vorgegebenen Satzanfänge nur teilweise und verschiedene Redemittel nicht verwendeten. Die 

Meisten nutzen die angegebenen Konnektoren nicht. Wesentlich bei dieser Vorgehensweise ist, 

dass die Studierenden unter “sonstige Bemerkungen” angaben, welche Aspekte ihre Texte nicht 

beinhalten: So fehlten den einigen Anrede, Schluss, einige Redemittel und Konnektoren. Daraus 

lässt sich auch ableiten, dass diese intensiv geübt werden sollte. Und überlegen wie man sie dazu 

anregen kann Satzanfänge, Redemittel und Konnektoren verwenden kann.  

Aussagen der Studierenden, die sie unter “Sonstige Bemerkungen” notierten. 

“Anrede und Schluss fehlen” (S1)  

“Wir benutzten nicht: Schlieβlich, zum Schluss, danach, daher, davon, letztlich.” (S3) 

“Ich habe daher, davon, letztlich, schlieβlich, zum Schluss, zuerst, danach nicht benutzt.” (S11) 

“Wir haben keine Redemittel benutzt” (S12) 

“Wir haben einerseits, andererseits, nicht nur… sondern auch nicht benutzt.” (S10) 

 

FAZIT 

Ausgehend von der Auswertung der Untersuchungsergebnisse und den Texten der Studierenden 

kann konstatiert werden, dass das Drei-Phasen-Modell DaF-Studierenden das Schreiben 

erleichtert und bei diesen das strategische Herangehen an schriftliche Textproduktionen zum 

Positiven verändert: Die Planungsphase erleichterte das Schreiben, sie ist erfolgsorientiert und 

baut Hemmungen beim Schreiben ab. Die Stoffsammlung erfolgte in Form einer Mindmap. 

Hierzu stellten die Studierenden ihre Meinungen in Form Zeichnungen dar.  Der Mehrwert vom 

Schreiben in Partnerarbeit zeigt sich auch im Schreibprozess. Die DaF-Studierenden konnten 

schneller Wissen zur Textsorte der Erörterung aneignen und zu einer Schreibstrategie gelangen. 

Sie waren bereit, schrittweise die Texte in Partnerarbeit zu planen, zu formulieren und zu 

überarbeiten.  Der Aufbau der Textsorte Erörterung konnte ihnen bewusst gemacht werden. Bei 

der Textproduktion konnten in Partnerarbeit Ideen ausgetauscht und das Schreiben gegenseitig 

unterstützt werden. Bezüglich der Überarbeitung der eigenen Texte entwickelten sie eine positive 

Einstellung. Die Überarbeitung in Partnerarbeit hat den Arbeitsprozess beschleunigt. Fehler im 

Textaufbau konnten gemeinsam schneller entdeckt werden. Themenbezogene W-Fragen als 

Hilfsmittel für die Überarbeitung tragen zum besseren Verständnis der eigenen Defizite und zum 

Textsortenkenntnis bei. Die Studie machte leider an bestimmten Stellen auch deutlich, dass den 

Studierenden oft elementare Kenntnisse fehlen und es Defizite im Sprach- und Fachwissen gibt.  

Das Wissen von Studierenden zum Schreiben einer Erörterung in der Fremdsprache Deutsch 

auszubauen, stellt viele Lehrkräfte und DaF-Studierende vor eine groβe Herausforderung. Zur 

Produktion kohärenter Texte benötigen die Studierenden Textwissen bzw. Textsortenkenntnis 

und Schreibstrategien. Die Hinführung zum thematischen, technischen und sprachlichen Wissen 

sowie die Befähigung zur Anwendung von Strategien beim Schreiben spielen eine eminente 

Rolle. Man kann durch methodisch/didaktisches Geschick den DaF-Studierenden das Schreiben 

von Erörterungen erleichtern und die Bereitschaft zum Schreiben unterstützen bzw. fördern. Die 

Untersuchungen im Rahmen dieser Studie zeigen, dass mit der Bereitstellung des Drei-Phasen-
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Modells das Schreiben nachhaltig gefördert werden kann. Die bewusste Beschäftigung mit den 

drei zentralen Phasen des Schreibens (Planen, Formulieren, Überarbeiten) unterstützt den 

Schreibprozess der DaF-Studierenden in starkem Maße. Mit dem Drei Phasen-Modell ist es 

möglich, den Studierenden den Schreibprozess zu verdeutlichen und transparent zu machen. Den 

DaF-Studierenden muss verdeutlicht werden, dass die schriftliche Produktion eines Textes kein 

bloßes Drauflosschreiben ist, sondern dass sich der Schreibprozess als "Monitor" beobachten und 

steuern lässt. Über das Drei-Phasen-Modell werden die DaF-Lernenden zur Selbstplanung, 

Selbstformulierung und Selbstkorrektur bzw. Selbstüberarbeitung der eigenen Texte befähigt. 

Der Schreibprozess besteht gewissermaßen aus Teilprozessen, die Hand in Hand gehen. Daher 

sollten die Teilprozesse als gleichwertig und nicht voneinander isoliert betrachtet werden. 
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ANHANG 1:  

3. Phase: Überarbeiten. Kontrollieren Sie Ihren Text. Überprüfen Sie Ihren Text mithilfe 

folgender Fragen. 

 Tehmenspezifische Fragen ja nein teilweise sonstige Bemerkung 

 

1. Habe ich auf das Thema Hundehaltung in der 

Wohnung Bezug genommen? 

 

    

2. Habe ich alle Inhaltspunkte ausführlich genug 

berücksichtigt? (Habe ich alle Ideen 

berücksichtigt (pro und kontra Argumente), die 

wir gesammelt haben?) 

 

    

3. Habe ich eigene Argumente und Meinungen zur 

Hundehaltung in der Wohnung formuliert? 

 

    

4. Habe ich die Frage genau beantwortet? 

 

    

5. Habe ich an Anrede, Einleitung, Hauptteil, 

Schluss, Gruβ gedacht? 

 

    

6. Habe ich verschiedene Satzanfänge verwendet, 

sodass sich der Text flüssig liest? 

 

    

7. Schlieβen die Sätze gut aneinander an? (Ist der 

Text kohärent/leserlich?) 

 

    

8. Habe ich verschiedene Redemittel benutzt?  

 

    

9. Habe ich Konnektoren benutzt? 

 

    

10. Wird deutlich, welche Meinung und Argumente 

ich im Text (in der Erörterung) habe? 

 

    

11. Ist die Verbstellung in Haupt- und Nebensatz 

richtig? 

    

12. Sind die Verbendungen richtig?     
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PRE-SERVICE TEACHERS’ PERCEIVED COMPETENCE IN USING 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 
 

 

Yasemin KIRKGÖZ161  
 
 

ABSTRACT 
Rapid developments in information and communication technology and its applications in teaching 

and learning inevitably require pre-service teachers to effectively use the new technological tools for 

pedagogical purposes. Social media usage, one variety of information and communication technology 

and a new pedagogical tool, has grown rapidly in recent years. In academia, social media is a new 

pedagogical tool that may be used to engage students both inside and outside the language 

classroom. The main problem is that despite the importance of social media tools, very little is known 

about how pre-service teachers perceive their competence in social media skills and whether they can 

effectively use various forms of social media as a learning tool. This study aims to address this issue 

by investigating pre-service English teachers’ views of their perceived competence in the use of 

various social media tools, their engagement with the use of social media, its emerging challenges, 

and their expectations to utilize social media in their future teaching profession. Data were collected 

using a specially designed questionnaire for this study with open ended questions. Responses from 

the qualitative data were subjected to content analysis. The results indicate that a majority of pre-

service teachers are using social media as a tool in their learning at university and they have the 

strongest preference for using social media tools, based on their utilization preferences, and ranked 

as follows: Facebook, followed by YouTube, WhatsApp, Microsoft Office, Instagram, Twitter, and 

google Docs. The study suggests that social media may be an effective tool for communication and 

information sharing for many students.   

Keywords: Information and communication technology, perception, pre-service English teachers, 

social media.  

 

INTRODUCTION 

Social media tools have recently become increasingly popular, particularly with university 

students, leading to a change in the shape of students’ academic practices (Junco, Merson, & 

Salter, 2010). Social media is accessible in many platforms such as Twitter, Facebook, LinkedIn, 

Google+, and YouTube, among a growing list of others, that are accessed multiple times daily 

(Junco et al., 2010). These also include computers e.g., laptops and desktops, smartphones, and 

tablet devices e.g. iPad, Galaxy, etc. As suggested by Kuh (2009), when used appropriately, these 

social media networks might facilitate out-of-class engagement, which may ultimately increase 

academic success.  

A number of studies reveal that students use social media tools for many purposes such as access 

to information, group discussion, resource sharing and entertainment (Al-Sharqi & Hashim, 

2016). It is also demonstrated that social media interaction may lead to positive effects on 
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students such as flexibility in learning, stimulating new ideas, and increasing interpersonal 

relationships among students and instructors (Miners, 2010; Rinaldo, Tapp & Laverie, 2012). A 

study exploring the perspectives of university students’ using social media for learning indicated 

that most used Facebook for personal communication and LinkedIn for professional purposes. It 

was also found that academic activities using social media reinforced classroom teaching (Chen 

& Bryer, 2012). Similarly, Ellison, Steinfield and Lampe (2007) noted that Facebook can 

facilitate college students’ academic learning objectives through instructor-to-student and 

student-to-student course communication such as managing out-of-class projects and responding 

to questions. The effect of using Twitter for academic discussions on university students’ 

engagement was studied by Junco et al. (2010). The study revealed that Twitter motivates 

students’ engagement in learning activities. Using an online questionnaire, Liu (2010) 

investigated students’ use and perceptions of 16 different social media tools. The top four reasons 

for students’ use of social media tools were found to be social engagement, followed by direction 

communications, speed of feedback, and building relationship with a relatively small proportion 

using social media tools for academic purposes.  

Although several studies have investigated university students’ use of social media, relevant 

studies in the Turkish context remain limited. Given the present limitation of available data on 

pre-service teachers’ use of social media at the university level, the present study provides a 

valuable source of information in employing social media tools for pre-service teachers in and 

out-of-class educational purposes. The study aims to address the following questions: 

1. What types of social media tools do pre-service teachers most commonly use? 

2. How do pre-service teachers perceive themselves in using social media tools?  

3. What educational purposes do pre-service teachers use social media tools for? 

4. Do pre-service teachers have any difficulties while using these tools? 

5. Do pre-service teachers plan to use social media tools in the future? 

 

METHOD 

A questionnaire was administered to a sample of 32 second-year pre-service teachers (22 females 

and 10 males) enrolled in the teacher education department of a state university located in the 

southern part of Turkey, in the 2018–2019 academic year. The participants’ ages ranged from 21 

and 24. The questionnaire included a total of five questions that required open-ended responses 

to seek answers to the research questions. In addition, through the questionnaire demographic 

information related to participants’ gender, age, and whether they owned a smartphone and/or a 

desktop computer was obtained. The questionnaire was pilot tested on a group of students from 

the same department. It was then revised to enhance clarity.  
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DATA ANALYSIS 

Completed responses to the questionnaire which was administered in English, were collated. The 

qualitative data obtained from open-ended questions were analyzed through content analysis. 

Each participant was coded as “P1, P2, and P3…”  

 

RESULTS  

The following section presents findings from the questionnaire in accordance with each research 

question.  

The types of social media most commonly used by pre-service teachers    

According to the questionnaire results, the most commonly used social media platforms in order 

of reported student preference are Facebook (n=20), followed by YouTube (n=12), WhatsApp 

(n=10), Microsoft Office (n=8), Instagram (n=7), Twitter (n=6), and google Docs (n=4). The 

main reason why these are the most used ones relates to the fact that these tools are the most 

accessible ones. Every participant in the study was found to have a smart phone or a computer 

and these tools were used mostly by the participants. In relation to the use of Facebook one 

participant stated that “I use Facebook for educational purposes. I follow some pages about 

education.” (P26). As regards to the use of YouTube, another participant reported that “we watch 

educational channels and videos on YouTube which is quite helpful if you were to need quick 

information.’’ (P24). 

Pre-service teachers’ perception of themselves in using social media tools 

Most of the respondents stated that they are good at using these social media tools and they 

thought that it is easy to use them because with some effort, they were able to identify real world 

applications of the social media tools. In fact, social media is accessible in many mediums that 

involve an Internet connection. This finding is not surprising given the fact that participants in 

the study already had ownership of these devices and the accessibility of social media via these 

devices was easy. Research findings also revealed that all students in the sample had a smart 

phone and nearly as many (98%) access social media on their smart phones.  Similarly, 98% of 

the respondents had access to a laptop or tablet. As a result, the responses indicated that they 

were familiar with and were immersed in the Internet and social media use. Most participants felt 

confident in their skills in dealing with social media, and they integrated social media as a tool in 

their learning at university. The integration of technology is usually based on the perceived ease 

of use and the need for the technology in and out of the classroom.  

The educational purposes for which pre-service teachers use social media tools  

It was found that Facebook, WhatsApp, and Email are mostly used for sharing information by 

creating groups. The participants used them to share ideas and their knowledge about a certain 

subject. Some stated that they preferred social media due to the collaborative environment and 

open forum that it encourages, along with the rapid pace of information sharing that it facilitates. 

In addition to searching for information for various classroom assignments participants stated 

that social media gave them freedom to connect and collaborate beyond the physical classroom, 

which means students anywhere can start to experience the globally connected world. It was also 
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found that pre-service teachers increasingly relied on these digital tools for networking and 

information sharing with other students, also for discussing certain problems through these tools. 

For example; “Creating a group on WhatsApp for communication with our friends makes it 

easier to keep in touch.” (P15).  

On the other hand, Microsoft Office is mostly used for preparing presentations and projects. 

Participants gained lots of options while preparing a presentation or a project and found it easy to 

use. For example; “First, I researched on the Internet and collected all the necessary information. 

Then, I prepared slides on Power point so as to talk about my topic by taking my friends’ 

attention.’’ (P14).  

Pre-service teachers having difficulties while using social media tools 

Because of their familiarity with social media tools, most of the respondents stated that they did 

not experience any difficulties while using such tools. The ones that had difficulties were mostly 

because of internet problems or trouble with computers. For example; “I have experienced 

difficulties because of network and power point issues. I had a presentation at the stage but the 

projection machine did not let me to do so.’’ (P10). The other problem they experienced relates 

to the information on the internet that is not true. For example; “There is too much false and 

inaccurate information on the internet.’’ (P12).  

Pre-service teachers’ plan to use any social media tools in future 

Most participants thought that using these tools is really effective because it catches the students’ 

attention. They stated that by using tools like YouTube, Facebook etc. they can use visuals and 

audios at the same time. For example; “I probably will use YouTube to teach especially young 

learners correct pronunciation or to provide them some fun and instructive videos during the 

class in order not to cause boredom in the classroom.’’ (P4).   On the other hand, only a few 

participants thought that using these tools for learning is not a good way. Because they thought 

that it takes too much time and they have concerns, too. For example: “I use these tools rarely 

and I don’t think it should be used for educational purposes as the internet and technological 

things are distractive for students.’’ (P5).  

To sum up, findings reveal that social media is utilized as a tool for learning and interacting with 

others by pre-service teachers.  The findings support the advantages of social media in learning  

(Al-Sharqi & Hashim, 2016; Junco et al., 2010; Kuh, 2009; Miners, 2010; Rinaldo, et al. 2012), 

and such findings can encourage teacher educators to adopt and implement social media tools in 

the learning context. Using the findings from this research, teacher educators can incorporate 

social media in the classroom as an effective pedagogical tool while maintaining student privacy. 

Conclusion 

This study investigated pre-service teachers’ perceptions of the issues surrounding social media 

use for educational purposes. The findings help identify some of the social media platforms that 

may be most conducive for classroom use, based on the number of students already using them. 

The use of social media allows pre-service teachers to better communicate with their friends for 

educational and social purposes. While student preferences of social media may change over 

time, understanding pre-service teachers’ use of social media and how they benefit from such 
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platforms can help teacher educators to incorporate such tools into their classrooms to support 

pre-service teachers’ educational development and to increase the effectiveness of social media 

use in teacher education programs. 
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ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ALANINDA KÜLTÜR AKTARIMI 

BAĞLAMINDAKİ BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
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ÖZET 
Tüm alanlarda olduğu gibi eğitim alanında da sürekli yeni yönelimler ortaya çıkmaktadır. Bu yönelimler kendi 

içerisinde bir döngüye sahiptir ve sürekli gelişerek değişmektedir. Bu bağlamda kültür aktarımı da, yabancı dil 

öğretiminde çok önemli bir yere sahiptir. Yeni bir dil, dil kurallarının beraberinde; kültür, gelenek-görenek, empati, 

farklı kişiler ve durumlar karşısındaki koşulsuz kabul gibi kavramları da getirmektedir. Bu kavramlar zamanın 

eksikliklerine göre şekillenmektedir. Geçmişte Türkçede “ülkebilgisi” olarak karşılık bulan “Landeskunde” kavramı 

yerini zamanla Türkçeye “kültürlerarasılık” olarak çevrilen “Interkulturalität” kavramına ve günümüzde Türkçeye 

“Yabancı olanı anlama” olarak çevrilen ve empati yapmayı gerektiren “Fremdverstehen” kavramına bırakmıştır 

(Bkz. Maden ve Kula, 2017; Maden, Balkan ve Çalışkan, 2017). Bu  çalışmada  son yıllarda yazılmış lisansüstü 

çalışmalar ve makaleler taranarak; kültür aktarımı bağlamında ne tür çalışmaların yapıldığı araştırılmış ve bu 

bağlamda istenildiğinde ulaşılabilecek bir derleme çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Çalışmada nitel araştırma 

veri toplama araçlarından tarama modeli kullanılmış ve doküman incelemesi yönteminden yararlanılmıştır. 

Araştırmaya konu olan tezlere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında yer alan ‘detaylı arama’ 

sekmesindeki ‘Künye’/‘Dizin’ bölümüne “ülkebilgisi”, “Landeskunde”, “kültürlerarasılık”, “Interkulturalität”, 

“Yabancı olanı anlama” ve “Fremdverstehen” gibi kavramlar girilerek ulaşılmıştır. Aynı kavramlar Google 

Akademik motoruna (Bkz. https://scholar.google.com.tr/) girilerek konuyla ilgili makaleler belirlenmeye 

çalışılmıştır. Her bir çalışma içerik analizi tekniği ile incelenerek, ‘Araştırmanın Türü’, ‘Konu Alanı’, ‘Problem 

Cümlesi’, ‘Amaç’, ‘Alt Sorular’, ‘Hipotez’, ‘Araştırma Yöntemi’ ‘Sonuç’ ve var ise ‘Öneriler’ ile ilgili elde edilen 

bulgular tablolara işlenmiştir. Tarama modeli ve doküman incelemesi yöntemi sonucu elde edilen verilerden 

hareketle lisansüstü tezlerde kültür aktarımı bağlamında ne tür araştırmaların yapıldığı tespit edilmiş, ortak 

özelliklere göre çalışmalar gruplandırılmış, son yıllarda yabancı dil öğretiminde kültürbilgisi bağlamında nasıl bir 

değişim ve gelişmenin kaydedildiği üzerinde durulmuştur. Çalışmanın alana katkısı; birçok kaynakça taranmış ve 

bulunan çalışmalarda kimlerin, nasıl çalışmalar yaptığı saptanmak suretiyle istenildiğinde kolayca ulaşılabilecek bir 

derleme çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Lisansüstü Çalışmalar, Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretimi, Kültür Aktarımı, Ülkebilgisi, 

Kültürlerarasılık, Yabancıyı Anlama. 

 

1.GİRİŞ 

Kendi içerisinde dinamiği olan ve sürekli değişip gelişen eğitim alanı ile ilgili her geçen an yeni 

yönelimler ortaya çıkmaktadır. Bu yönelimler alana katkı sağlar ve bir diğerine basamak 

oluşturarak ilerler. Kültür kavramı da insanı konu aldığı için tüm alanlarda kültürle ilgili 

çalışmalarla karşılaşmak mümkündür. Yabancı dil alanında kültür kavramı ise günümüzde 

oldukça önemlidir. Zamanla değişime uğramış ve gelişerek değişimine devam etmektedir. Bu 

çalışmada Alman Dili Eğitimi alanı başta olmak üzere kültür kavramının yapılan araştırmalarda 
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nasıl irdelendiği merak edilerek, alana katkı sağlayacak bir derleme çalışmasının yapılması 

amaçlanmıştır. 

2.YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma veri toplama araçlarından tarama modeli kullanılmış ve doküman 

incelemesi yönteminden164 yararlanılmıştır. Taranan çalışmalar iki ana başlık altında 

toplanmıştır. Birincisi: Lisansüstü çalışmalar, ikincisi ise: konu bağlamında yazılmış makaleler. 

Lisansüstü çalımalar taranırken öncelikle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında 

yer alan alan ‘Detaylı Arama’ sekmesindeki ‘Künye’/‘Dizin’ bölümüne “ülkebilgisi”, 

“Landeskunde”, “kültürlerarasılık”, “Interkulturalität”, “Yabancı olanı anlama” ve 

“Fremdverstehen” gibi anahtar kelimeler girilmiş; karşılaşılan çalışmalar bu kavramlar 

bağlamında gruplandırılmıştır. Sözü edilen kavramlar Google Akademik motoruna (Bkz. 

https://scholar.google.com.tr/) girilerek konuyla ilgili makale çalışmaları belirlenmeye 

çalışılmıştır. Gerek tez çalışmaları gerekse makaleler; içerik analizi tekniği ile incelenerek, 

‘Araştırmanın Türü’, ‘Problem Cümlesi’, ‘Amaç’, ‘Alt Sorular’, ‘Hipotez’, ‘Araştırma Yöntemi’ 

‘Sonuç’ ve var ise ‘Öneriler’ ile ilgili elde edilen bulgular tablolara işlenmiştir. Tarama modeli 

ve doküman incelemesi yöntemi sonucunda elde edilen verilerden hareketle lisansüstü tezlerde 

kültür aktarımı bağlamında ne tür araştırmaların yapıldığı sorusuna cevap aranmış, yayınlar ortak 

özelliklere göre gruplandırılmıştır. Bu araştırma ile son yıllarda yabancı dil öğretiminde kültür 

bilgisi bağlamındaki değişimin ve gelişmenin ortaya konması amaçlanmıştır. 

 

3.BULGULAR 

3.1.Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında Yer Alan ‘Detaylı Arama’ 

Sekmesindeki ‘Künye’/‘Dizin’ Bölümüne Anahtar Kelimeler Yazıldığında Çıkan Tez 

Çalışmalarına İlişkin Bilgiler 

‘Detaylı Arama’ sekmesindeki ‘Künye’/‘Dizin’ bölümüne “Ülkebilgisi” ve “Landeskunde” 

Anahtar Kelimeler Girildiğinde Çıkan Tezler 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında yer alan ‘Detaylı Arama’ sekmesindeki 

‘Künye’/‘Dizin’ bölümüne “Ülkebilgisi” ve “Landeskunde” kavramları yazıldığında Tablo 1'de 

görüleceği gibi 4 adet tez çalışması (Coşkun, 2013; Gür, 2007; Kart, 1996; Terzi, 1995) 

sıralanmıştır. Bunlardan birincisi Sertan Gür'ün 2007 yılında yazmış olduğu ve Alman Dili ve 

Eğitimi alanında yapılmış olan “Alltagswissen und Landeskunde in den Lehrwerken ‘Hier sind 

wir’ und ‘Hallo Freunde 8’. Eine Bildanalyse im Bereich Deutsch als Fremdsprache (Hier sind 

wir ve Hallo Freunde 8 ders kitaplarında günlük yaşam ve ülke bilgisi yabancı dil olarak 

Almanca alanında bir resim incelemesi)” başlıklı çalışmadır. İkinci sırada çıkan tez çalışması 

                                                 

 

 

164Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen, olay veya olgular hakkında, bilgi içeren yazılı materyallerin 

analizini kapsar. Doküman incelemesi, geleneksel olarak, tarihçiler, antropologlar ve dil bilimcilerin kullandığı bir 

yöntem olmakla birlikte, sosyologlar ve psikologlar da doküman incelemesi kullanarak önemli kuramların 

geliştirilmesine katkıda bulunmuşlardır (Şimşek, 2009). 

https://scholar.google.com.tr/
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Merve Coşkun'un 2013 yılında tamamlamış olduğu “Tüketici satın alma niyeti üzerinde menşe 

ülke bilgisinin rolü: Deri ayakkabı sektöründe bir uygulama (The role of country-of-origin 

knowledge on consumer purchase intention: Case study in leather shoe industry)” başlıklı tezdir. 

Bu çalışma işletme alanında yapılmış olan bir çalışmadır ve bu nedenle araştırma kapsamının 

dışında bırakılmıştır. Ancak “ülkebilgisi” ve “Landeskunde” kavramları aratılınca çıkan tez 

çalışmaları olmaları nedeniyle aynı tabloda (Tablo1’de) yer almıştır. 

Bir diğer çalışma Tülin Kart'ın 1996 yılında yazmış olduğu “Fremde Welt und eigene Erfahrung 

interkulturelles Lernen im Deuschunterricht in der Türkei, Kulturvermittlung und Landeskunde 

in den Lehrbüchern Deutsch Konkret 1 und 2 (Yabancı dünya ve kendi deneyimlerimiz Türkiye'de 

yabancı dil olarak Almanca öğretimi kapsamında kültürlerarası öğrenme süreci, Deutsch 

konkret 1+2 ders kitaplarında kültür iletimi ve ülkebilgisi)” adlı yüksek lisans tezidir. 
Tablo 1: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında Yer Alan ‘Detaylı Arama’ Sekmesindeki ‘Künye’/‘Dizin’ Bölümüne 

“Ülkebilgisi”/”Landeskunde” Yazıldığında Çıkan Tezler 

Tezin Yazarı Tezin Yılı Tezin Türü Tezin Başlığı Tezin Konu Alanı 

Sertan Gür 2007 Yüksek Lisans Hier sind wir ve Hallo Freunde 8 ders 

kitaplarında günlük yaşam ve ülke bilgisi yabancı 

dil olarak Almanca alanında bir resim incelemesi 

Alman Dili ve Edebiyatı 

Merve Coşkun 2013 Yüksek Lisans Tüketici satın alma niyeti üzerinde menşe ülke 

bilgisinin rolü: Deri ayakkabı sektöründe bir 

uygulama 

İşletme 

Aylin Terzi 1995 Yüksek Lisans Landeskunde im Bereich der 

Deutschlehrerabteilungen (Eine Untersuchung 

zur Notwendigkeit der Landeskunde im 

Literaturunterricht) 

Alman Dili ve Edebiyatı 

Tülin Kart 1996 Yüksek Lisans Yabancı dünya ve kendi deneyimlerimiz 

Türkiye'de yabancı dil olarak Almanca öğretimi 

kapsamında kültürlerarası öğrenme süreci, 

Deutsch konkret 1+2 ders kitaplarında kültür 

iletimi ve ülkebilgisi 

Alman Dili ve Edebiyatı 

Dördüncü yüksek lisans tezi ise Aylin Terzi'nin 1995 yılında tamamlamış olduğu “Landeskunde 

im Bereich der Deutschlehrerabteilungen (Eine Untersuchung zur Notwendigkeit der 

Landeskunde im Literaturunterricht” başlıklı tezdir. Her iki tez de Almancanın öğretimi ve 

öğrenimi ve kültürbilgisi veya kültür aktarımı ile ilgili tezlerdir ve bu yönleriyle bu çalışma 

kapsamında ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. 

‘Detaylı Arama’ sekmesindeki ‘Künye’/‘Dizin’ bölümüne “Interkulturalität” ve 

“Kültürlerarasılık” Anahtar Kelimeler Girildiğinde Çıkan Tezler 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında yer alan ‘Detaylı Arama’ sekmesindeki 

‘Künye’/‘Dizin’ bölümüne “Interkulturalität” ve “Kültürlerarasılık” yazıldığında ise 8 adet tez 

çalışmasından oluşan bir liste ortaya çıkmıştır (Bkz. Tablo 2).   Listede yer alan kaynaklardan 

biri yüksek lisans tezi (Spitz, 2017), diğeri doktora tezi (Çötok, 2010) olmak üzere ikisi Sosyoloji 

alanında, bir doktora çalışması (Sarı, 2007) ise Antropoloji alanında yapılmış çalışmalardır. Bu 

tez çalışmaları Alman Dili Eğitimi alanında yapılmış çalışmalar olmamaları nedeniyle bu çalışma 

kapsamının dışında bırakılmıştır. Büyükyaprak (2015), Büyüktopçu (2014) ve Yalçın'ın (2011) 

tez çalışmaları da Romanlarda kültürlerarasılık kavramını irdeleyen ve Alman Dili ve Edebiyatı 

alanında yapılmış tezler olmaları nedeniyle incelenmeye tabii tutulmamıştır. Tablo 2'de de 

görüldüğü gibi Bahri Baykara'nın 2010 yılında tamamlamış olduğu “Yabancı dil eğitiminde 
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kültürlerarasılık (Interculturalism in foreign language educatiion” başlıklı yüksek lisans tezi bu 

araştırma konusu ile ilintili bir tez çalışmasıdır. Ancak Alman Dili ve Eğitimi alanında yapılmış 

bir çalışma değildir. Genel olarak dil öğretimi ile ilgili bir çalışmadır. Selen Korad Birkiye'nin 

2004 yılında tamamlamış olduğu “Tiyatroda kültürlerarası etkileşim ya da çağdaş sahnelemede 

kültürlerarasılık sorunsalı ve üç yönetmen: (Peter Brook, Eugenio Barba ve Robert Wilson) The 

Intercultural interaction in theatre and three directors: Peter Brook, Eugenio Barba and Robert 

Wilson” adlı doktora çalışması ise detaylı incelendiğinde, görülmüştür ki, bu tez çalışması dil 

öğretiminden çok sahne sanatları ile ilgili bir çalışmadır. Nitekim tez ile ilgili çıkan bilgiler 

arasında tezin Eğitim ve Öğretim = Education and Training; Güzel Sanatlar = Fine Arts alanında 

yapılmış bir çalışma olduğu belirtilmiştir. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında yer alan ‘Detaylı Arama’ sekmesindeki 

‘Künye’/‘Dizin’ bölümüne Kültürlerarasılık kavramı girildiğinde sadece Ceren Büyükyaprak'ın 

(2015) “Interkulturalität in Hatice Akyüns roman 'Einmal hans mit Scharfer soße' (Hatice 

Akyün'ün 'einmal hans mit scharfer soße' adlı eserinde kültürlerarasılık)” başlıklı yüksek lisans 

tezi, Gülay Büyüktopçu'nun (2014) “Melda Akbaş'ın So Wie Ich Will adlı romanında 

kültürlerarasılık” başlıklı yüksek lisans tezi ve Nurhayat Yalçın'ın (2011) “Renan Demirkan'ın 

'Üç Şekerli Demli Çay'romanında kültürlerarasılık (Interculturality in the novel? Three Sugared 

Dark Tea? by Renan Demirkan) adlı tez çalışması listelenmektedir. Ancak bunlar romanlarda 

Türkçeye “kültürlerarasılık” olarak çevrilen “Interkulturalität” kavramının incelendiği 

araştırmalar olduğu ve Almanca öğretiminde kültürlerarası öğrenmeyi araştıran türde çalışmalar 

olmadığı için bu çalışma kapsamında detaylı incelenmemiştir. 
Tablo 2: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında Yer Alan ‘Detaylı Arama’ Sekmesindeki ‘Künye’/‘Dizin’ Bölümüne 

“Interkulturalität” / “Kültürlerarasılık” Yazıldığında Çıkan Tezler 

Tezin Yazarı Tezin 

Yılı 

Tezin Türü Tezin Başlığı Tezin Konu Alanı 

Tara Spitz 2017 Yüksek 

Lisans 

Misafirperverliği metalaşması. Türk 

couchsurfing tecrübelerine istinaden, 

turizmin karşılaştığı kültürlerarasılık ve 

farklılaşmanın incelenmesi 

Sosyoloji 

Ceren 

Büyükyaprak 

2015 Yüksek 

Lisans 

Hatice Akyün'ün 'einmal hans mit scharfer 

soße' adlı eserinde kültürlerarasılık 

Alman Dili ve Edebiyatı 

Gülay 

Büyüktopçu 

2014 Yüksek 

Lisans 

Melda Akbaş'ın So Wie Ich Will adlı 

romanında kültürlerarasılık 

Alman Dili ve Edebiyatı 

Nurhayat Yalçın 2011 Yüksek 

Lisans 

Renan Demirkan'ın 'Üç Şekerli Demli 

Çay'romanında kültürlerarasılık 

Alman Dili ve Edebiyatı 

Nesrin Akıncı 

Çötok 

2010 

 

 

Doktora  

 

 

Çok kültürlülük, kültürlerarasılık ve 

entegrasyon tartışmaları bağlamında Alman 

eğitiminde Türk öğrenciler: Bremen örneği 

 

Sosyoloji 

 

 

Bahri Baykara 2010 Yüksek Lisans Yabancı dil eğitiminde kültürlerarasılık Batı Dilleri ve Edebiyatı 

Engin Sarı 2007 Doktora Kültür, kimlik, politika: Mardin'de 

kültürlerarasılık 

Antropoloji 

Selen Korad 

Birkiye 

2004 Doktora  Tiyatroda kültürlerarası etkileşim ya da 

çağdaş sahnelemede kültürlerarasılık 

sorunsalı ve üç yönetmen: (Peter Brook, 

Eugenio Barba ve Robert Wilson) 

Eğitim ve Öğretim 
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‘Detaylı Arama’ sekmesindeki ‘Künye’/‘Dizin’ bölümüne “Fremdverstehen” / “Yabancı 

Olanı Anlama veya Yabancıyı Anlama” Anahtar Kelimeler Girildiğinde Çıkan Tezler 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında yer alan ‘Detaylı Arama’ sekmesindeki 

‘Künye’/‘Dizin’ bölümüne “Fremdverstehen” / “Yabancı Olanı Anlama veya Yabancıyı 

Anlama” yazıldığında ise bir tek Zeynep Tekin Medeni'nin (2012) doktora tezine ilişkin bilgiler 

çıkmıştır (Bkz. Tablo 3). Künye/Dizin bölümünde bu çalışmanın “Alman Dili ve Edebiyatı = 

German Linguistics and Literature; Eğitim ve Öğretim = Education and Training” alanında 

yapıldığı bilgisi yer almaktadır. Ancak tez çalışması detaylı incelendiğinde bu çalışmada daha 

çok Çocuk ve Gençlik Edebiyatı bağlamında‚ 'empati, kimlik arayışı ve yabancılaşma' gibi 

kavramların irdelendiği,  ancak bir bakıma 'empati, kimlik arayışı ve yabancılaşma' 

kavramlarının öğretimine ilişkin bir yaklaşıma da yer verildiği görülmüştür.  

 
Tablo 3: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında Yer Alan ‘Detaylı Arama’ Sekmesindeki ‘Künye’/‘Dizin’ Bölümüne 

“Fremdverstehen”/ “Yabancı Olanı Anlama”  Yazıldığında Çıkan Tezler 

Tezin Yazarı Tezin Yılı Tezin 

Türü 

Tezin Başlığı Tezin Konu Alanı 

Zeynep Tekin 

Medeni 

2017 Doktora Renate Welsh'in 'Dieda oder das fremde 

Kind„ ve Canan Tan'ın 'Eroinle Dans’ adlı 

eserlerinde çocuk ve gençlik yazını 

bağlamında ‚ “empati, kimlik arayışı ve 

yabancılaşma” kavramlarına öğretbilimsel 

bir yaklaşım 

Alman Dili ve 

Edebiyatı 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında yer alan ‘Detaylı Arama’ sekmesindeki 

‘Künye’/‘Dizin’ bölümüne tek başına “Yabancıyı anlama” yazıldığında ise hiçbir veri 

çıkmamaktadır. 

Tüm bu verilerden hareketle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında yer alan 

‘Detaylı Arama’ sekmesindeki ‘Künye’/‘Dizin’ bölümüne “ülkebilgisi”, “Landeskunde”, 

“kültürlerarasılık”, “Interkulturalität”, “Yabancı olanı anlama” ve “Fremdverstehen” gibi 

kavramlar girildiğinde Alman Dili ve Eğitimi alanında yazılmış 4 tez çalışmasının yapılmış 

olduğu sonucuna varılmış ve Sertan Gür (2007) , Bahriye Baykara (2010), Tülin Kart (1996) ve 

Aylin Terzi'nin (1995) çalışmaları içerik analizi tekniği ile incelenerek, ‘Araştırmanın Türü’, 

‘Konu Alanı’, ‘Problem Cümlesi’, ‘Amaç’, ‘Alt Sorular’, ‘Hipotez’, ‘Araştırma Yöntemi’ ‘Sonuç’ 

ve var ise ‘Öneriler’ ile ilgili veriler toplanmış ve bu veriler tablolara işlenmiştir (Bkz. Tablo 4, 

Tablo 5, Tablo 6, Tablo 7). Elde edilen verilerden hareketle lisansüstü tezlerde kültür aktarımı 

bağlamında ne tür araştırmaların yapıldığı tespit edilmiş, ortak özelliklere göre çalışmalar 

gruplandırılmış, son yıllarda yabancı dil öğretiminde kültürbilgisi bağlamında nasıl bir değişim 

ve gelişmenin kaydedildiği, çalışmalarda ne tür sonuçlar elde edildiği ve öneriler geliştirilip 

geliştirilmediği ortaya konmaya çalışılmıştır.  
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3.1.1.Tam Metnine Ulaşılan Tez Çalışmalarına İlişkin Veriler 

Çalışmanın bu bölümünde tam metnine ulaşılan tez çalışmalarına ilişkin veriler bulunmaktadır. 

Tez çalışmaları ‘Araştırmanın Türü’, ‘Konu Alanı’, ‘Problem Cümlesi’, ‘Amaç’, ‘Alt Sorular’, 

‘Hipotez’, ‘Araştırma Yöntemi’ ‘Sonuç’ ve var ise ‘Öneriler’ gibi kavramlar bakımından 

incelenmiştir.  
Tablo 4: Tam Metnine Ulaşılan Tez Çalışmalarına ilişkin Veriler 

Lisansüstü Çalışmanın Başlığı: Hier sind wir ve Hallo Freunde 8 ders kitaplarında günlük yaşam ve ülke bilgisi yabancı dil olarak 

Almanca alanında bir resim incelemesi 
Yazar: Sertan Gür 

Yıl: 2007 

Alan: Alman Dili ve Edebiyatı  

Danışman: Doç. Dr. Asuman Ağaçsapan,  Prof. Dr. Bilhan Doyuran Kartal, Prof. Dr. Yüksel Kocadoru 

Lisansüstü Çalışmanın Yapıldığı Üniversite: Anadolu Üniversitesi 

‘Araştırmanın 

Türü’  

Yüksek Lisans Tezı 

‘Problem 

Cümlesi’ 

Hier sind wir ve Hallo Freunde 8 ders kitaplarındaki görseller hedef dilin konuşulduğu 

ülkedeki günlük yaşama ve ülke bilgisine ilişkin bilgi iletici görseller mi? 

Görseller ile ne tür kültür bilgilerine ve kültürlerarasılığa yer verilmiştir? 

‘Amaç’,  İlgili kitaplarda, salt resim çerçevesinde günlük yaşam ve ülke bilgisini ne derecede 

aktardığı saptanması amaçlanmıştır? 

‘Alt Sorular’ Ders kitaplarında görseller ile kültür nasıl aktarılır? 

Görseller yardımı ile yabancı olan kültür nasıl algılanır? 

Kitap yazarları görsellerin dil öğrenen üzerindeki etkisi hakkında yeterince bilgiye sahip 

mi? 

Seçilmiş resimler/görseller ders kitabında görsellerin sahip olması gereken özelliklere ne 

derece uygun görsellerdir? 

‘Hipotez’ Görseller yabancı dil öğretim sürecinin vazgeçilmez bir unsurudur ve yabancı dildeki 

metinlerin ve hedef dilin konuşulduğu ülkenin ve halkının kültürünü anlamayı sağlar.  

‘Araştırma 

Yöntemi’  

Belli kriterler doğrultusunda ders kitabı incelemesi ve değerlendirmesi yapılarak doküman 

incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Betimsel bir yöntem kullanılmıştır. Nitel ve nicel 

tekniklerden yararlanılmıştır. İlgili kitapların seçilmiş ve incelenmiş olmasının nedeni bu 

kitapların MEB’nda kullanılmasına karar verilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Genel 

kültür aktarımı hedeflenmemektedir. 

 ‘Sonuç’  Hier sind wir!: Bildirişimsel İşlevsel Yöntem ilkelerince hazırlanmış bir kitaptır ve gün 

içindeki konuşmaların öğretilmesi amaçlanmaktadır. Kültür şokundan kaçınılmıştır. 

Yabancı kültürdeki farklılıklara değinmek yerine daha çok öğrencinin kendi kültürü ile 

benzerliklere yer verilmiştir. Dolayısıyla Almanyaya has kültürel öğeler yanı sıra Türk 

kültürüne has öğelere de yer verilmiştir. Görseller özgün ve günceldir. Fotoraflar 

öğrencilerin yaşına ve yaşına uygundur ve dil öğrenenleri motive edici özelliğe sahiptir.  

Hallo Freunde 8: Amaç yabancı dilde iletişimde bulunabilme yetisini kazandırmak. 

Görsellerin kalitesinin düşük oluşu kültür aktarımında olumsuz bir etki yaratmaktadır. Bazı 

resimler konuyla alakalı iken sadece belli durumlar ortaya koyan görseller de vardır. Genel 

kültür aktarımı hedeflenmemektedir.  

Genel Sonuç: görseller bazı olumsuzluklara rağmen kültürbilgisi ve gerek Alman gerekse 

Türk kültürüne has yaşam tarzları ile ilgili bilgi aktarmaktadır. 

‘Öneriler’ Ders kitaplarına konan görsellerin yabancı dil öğretimine katkı düzeyleri göz önünde 

bulundurularak seçilmelidir. Seçilen görsellerin yabancı dil öğretiminde işlevlerinin ne 

olacağı iyi analiz edilmelidir. Disiplinlerarası araştırmalar ile kültürler arası iletişime 

katkıda bulunacak öğrenme modelleri geliştirilmelidir. Yeni kitapların yazımında yazarlar 

yanı sıra deneyimli öğretmenlerin ve tasarımcıların da görev almasında yarar vardır. 
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3.1.2. Kısıtlanmış/Sadece Özet Metnine Ulaşılan Tez Çalışmalarına İlişkin Veriler 

Çalışmanın bu kısmında kısıtlanmış başka bir değil ile sadece özet metnine ulaşılan tez 

çalışmalarına ilişkin verilerden bahsedilmektedir. Bu bölümde kısıtlanmış/ sadece özet metnine 

ulaşılan 3 (üç) adet tez çalışmasına ulaşılmıştır.  
Tablo 5: Kısıtlanmış/Sadece Özet Metnine Ulaşılan Tez Çalışmalarına İlişkin Veriler 

Lisansüstü Çalışmanın Başlığı: Landeskunde im Bereich der Deutschlehrerabteilungen (Eine Untersuchung zur Notwendigkeit der 

Landeskunde im Literaturunterricht 

Yazar: Aylin Terzi 

Yıl: 1995 

Alan: Alman Dili ve Edebiyatı 

Danışman: Prof. Dr. Nilüfer Kuruyazıcı 

Lisansüstü Çalışmanın Yapıldığı Üniversite: İstanbul Üniversitesi 

‘Araştırmanın Türü’  Yüksek Lisans Tezi 

‘Problem Cümlesi’ Ülkebilgisi, edebiyatı anlamak için -yani "arkaplan bilgisi" olarak mi verilmelidir- yoksa edebiyat mi 

ülkebilgisini açıklamak için kullanılmalidır? 

‘Amaç’,  Almanya’da yaşamış Almanya'nın günlük kültür yapısını ve dilini iyi bilen Almanca öğretmenliğ öğrencileri 

nin bu bilgilerden yararlanarak edebi metinleri ne düzeyde anlayabildiklerini araştırmak 

‘Alt Sorular’ Ülke bilgisi nedir? Edebiyat ile ülkebilgisinin ilişkisi nedir? 

Ülkebilgisinin amacı yabancı dil derslerinde öğrenciye, dillerine öğrendikleri ülkenin edebiyatini mı 

öğretmektir? 

‘Hipotez’ Edebi metinlerinin "arkabilgisi" olmadan yazarın amaçladığı doğrultuda yorumlanması hemen hemen 

imkansızdır. 

‘Araştırma Yöntemi’  Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Kısıtlamadan dolayı daha fazla bilgiye ulaşılamamıştır.  

 ‘Sonuç’  Ülkebilgisi teriminin çok farklı tanımları vardır. Bu konuda farklı tanımlara rastlanmıştır. 1-Dil ve  Edebiyat 

bilimleriyle bütünleşmiş 2-Yabancı dil derslerinde yardımcı alan niteliğinde 

‘Öneriler’ Öneri olarak “Almanca bölümlerinde edebiyat derslerinin Almanya’dakinden farklı olarak bizim 

öğrencilerimizin özel konumuna uygun olarak düzenlenmesi gereklidir”, denmiştir. 

Bunlardan biri Bahri Baykara’nın (2010) Mehmet Aygün Danışmanlığında yazmış olduğu “ Yabancı dil 

eğitiminde kültürlerarasılık” adlı tez çalışmasıdır. Bu çalışma Alman Dili Eğitimi alanından çok Alman 

Dili Eğitimi bölüm çalışması olduğu için çalışmada ayrıntılı şekilde incelenmemiştir.  
Tablo 6: Kısıtlanmış/Sadece Özet Metnine Ulaşılan Tez Çalışmalarına İlişkin Veriler 

Lisansüstü Çalışmanın Başlığı: Fremde Welt und eigene Erfahrung interkulturelles Lernen im Deuschunterricht in der Türkei, 

Kulturvermittlung und Landeskunde in den Lehrbüchern Deutsch konkret 1 und 2 (Yabancı dünya ve kendi deneyimlerimiz Türkiye'de 

yabancı dil olarak Almanca öğretimi kapsamında kültürlerarası öğrenme süreci, Deutsch konkret 1+2 ders kitaplarında kültür iletimi ve 

ülkebilgisi) 

Yazar: Tülin Kart 

Yıl: 1996 

Alan: Alman Dili ve Edebiyatı 

Danışman: Prof. Dr. Tülin Polat 

Lisansüstü Çalışmanın Yapıldığı Üniversite: İstanbul Üniversitesi 

‘Araştırmanın Türü’  Belge/Doküman İncelemesi 

‘Problem Cümlesi’ Günümüzün koşullan yabancı dil olarak Almanca derslerinde kültürlerarası yaklaşıma göre çalışmayı gerekli 

kılmaktadır. Ders birimlerinde yer alan metinler nasıl bir Alman kültürü sunmaktadır? 

‘Amaç’,  Bu çalışmada günümüzün koşullan yabancı dil olarak Almanca derslerinde kültürlerarası yaklaşıma göre 

çalışmayı gerekli kıldığından bu çalışmada ders kitaplarında yer alan metinler nasıl bir Alman kültürü 

sunduğu araştırılması amaçlanmıştır. 

‘Alt Sorular’ Yok 

‘Hipotez’ Yabancı dil öğretim süreci aynı zamanda yabancı bir kültürün aktarıldığı, tanıtıldığı bir süreçtir.  

Günümüzün koşullan yabancı dil olarak Almanca derslerinde kültürlerarası yaklaşıma göre çalışmayı gerekli 

kılmaktadır. 

‘Araştırma Yöntemi’  Bu araştırma betimsel bir araştırmadır. Belge/Doküman incelemesi yöntemi uygulanmış, veriler betimsel 

analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. 

 ‘Sonuç’  Deutsch Konkret 1 ve 2 ders kitaplarıyla çalışan/ çalışacak Almanca öğretmenlerinin kültürlerarası yaklaşıma 

göre hazırlanmış olması gerekir. 
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Öğrencilerimize yabancı dünya ile karşılaştıklarında yeterli bilgiler aktarabilmek ve öğrencilerimizin bakış 

açısını genişletebilmek için gerekli ek çalışmalar yapılmalıdır 

Deutsch konkret 1 ve 2 ders kitapları bu yaklaşımın ilkelerini yeterli bir biçimde uygulamaya 

aktaramamaktadır.  

‘Öneriler’ Deutsch konkret 1 ve 2 ders kitapları kültürlerarası yaklaşıma göre yeterli bir biçimde uygulamaya 

aktaramadığı için bu ders kitaplarının kültürlerarası yaklaşımın öngördüğü ilkeler ve çalışma yolları ışığında 

yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli eklemelerin yapılması doğru olacaktır.  

4.1.Google Akademik Motoruna “Ülkebilgisi”, “Landeskunde”, “kültürlerarasılık”, 

“Interkulturalität”, “Yabancı olanı anlama” ve “Fremdverstehen” gibi Kavramların 

Girilmesi Suretiyle Listelenen Makalelere İlişkin Veriler 

Çalışmanın bu bölümünde Google Akademik Motoruna “Ülkebilgisi”, “Landeskunde”, 

“Kültürlerarasılık”, “Interkulturalität”, “Yabancı olanı anlama” ve “Fremdverstehen” gibi 

kavramların girilmesiyle ulaşılan makale çalışmalarına ilişkin bilgiler sunulmuştur. Verilerin 

görsel açıdan ayırt edilebilirliği ve daha düzenli şekilde sunulması amacıyla tablolardan 

yararlanılmıştır. Öncelikle sayıca birçok makaleye ulaşıldığı için makale sayıları 

sınırlandırılmıştır. “Ülkebilgisi” ve “Landeskunde” anahtar kelimeler girildiğinde çıkan 

makalelerden 5 (beş) adet, “Kültürlerarasılık” ve “Interkulturalität” anahtar kelimeler 

girildiğinde çıkan makalelerden 5 (beş) adet ve “Yabancı olanı anlama” ve “Fremdverstehen” 

anahtar kelimeler girildiğinde çıkan makalelerden 5 (beş) adet olmak üzere toplamda 15 makale 

üzerinde çalışma gerçekleştirilmiştir. Fakat Google Akademik Motoruna “Yabancı olanı anlama” 

kavramı yazıldığında, Türkçe olarak daha önce ulaşılan çalışmalarla karşılaşılmaktadır. Aynı 

şekilde “Fremdverstehen” kavramı yazıldığında ise sayısız Almanca makale çalışmasına 

ulaşılması ve çalışmanın sınırlandırılmasının zor olacağı düşüncesi ile sadece “Yabancı olanı 

anlama” kavramı yazıldığında ulaşılan çalışmalardan rastgele seçilen çalışmalardan biri 

incelenmiştir. Diğer 4 makale çalışması Almanca dilinde yazılmş olan makale çalışmaları 

arasından rastgele seçilerek başlıkları, yazarı ve tarihleri ile birlikte çalışmaya dahil edilmiştir. 

Makalelere ilişkin verileri daha anlaşılır şekilde sunabilmek için her makale kodlanmıştır. 

Kodlama; tarama yapılırken karşılaşılan makalelere göre rastgele yapılmıştır. Tablo 7’de makale 

kodlarına, makalelerin başlıklarına, makalenin yazarına/yazarlarına ve basım yıllarına yer 

verilmiştir.  
Tablo 7: İncelemeye Tabii Olan Makaleler (Kodlar tarama sırasında karşılaşılan çalışmalara göre rastgele yapılmıştır) 

Kod Makalenin Başlığı Yazar/Yazarlar Basım 

Yılı 

Makale 1  Karşılaştırmalı Ülkebilgisi Semineri Kapsamında  Almanca Öğretmen 

Adaylarının Kültürlerarası Becerileri 

R. Ragıp Başbağı  2012 

Makale 2  Proje Tabanlı “Karşılaştırmalı Ülkebilgisi Dersi” Şerife Ünver 

Ayten Genç  

2009 

Makale 3 Görselliğin Gücü: Almanca Ders Kitaplarındaki Görselliğe İlişkin Öğretmen 

Görüşleri 

Şerife Ünver  

Ayten Genç  

2013 

Makale 4 Yabancı Dil Öğretmenlerinin Derslerinde Materyal Kullanımına İlişkin Tutum 

ve Görüşleri 

Nevide Akpınar Dellal 

Mukadder Seyhan Yücel  

2015 

Makale 5 Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabı”nın 

Kültür Bilgisi ve Kültürlerarasılık Bağlamında İncelenmesi ve 

Değerlendirilmesi 

Sevin Sakarya Maden, 

Tuğba Kula  

Cansu Çalışkan 

2017 

Makale 6 Yabancı Dil Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Kültürlerarasılık İrem Kızılaslan  2010 

Makale 7 Ortaöğretim Öğrencilerinin „Schritt für Schritt Deutsch A 1.1.“ Ders 

Kitabındaki Kültürel Öğelere İlişkin Tepkilerinin İncelenmesi 

Sevinç Sakarya Maden, 

Sinem Maden 

Altaic Chasan  

2017 

Makale 8 Alman Eğitim Sisteminde Çokkültürlülüğün İzleri: Osnabrück Üniversites Murat Polat 2012 
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Örneği Yılmaz Ceylan  

 Makale 9 Passwort Deutsch Adlı Almanca Ders Kitabının Türkiye Baskısının İncelenmesi Şerife Ünver 

Ayten Genç  

2009 

Makale 10 Kültürlerarası İletişimin Bir Yönü: Özün Ötekileştirilerek Yabancılaştırılması Mustafa Çakır   2010 

Makale 11 Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti Tahsin Aktaş 2004 

 

 

4.1.1. Google Akademik Motoruna “Ülkebilgisi” ve “Landeskunde” Kavramlarının 

Girilmesi Suretiyle Ulaşılan Makalelere İlişkin Bilgiler 

Çalışmanın bu bölümü Google Akademik Motoruna “Ülkebilgisi” ve ”Landeskunde” 

kavramlarının girilmesi suretiyle ulaşılan makaleler ile ilgili bilgiler içermektedir. Elde edilen 

bilgilerin açık ve anlaşılır olması amacıyla tablolar kullanılmıştır. Tablolarda kodları ile verilen 

her makale;  ‘Araştırmanın Türü’, ‘Konu Alanı’, ‘Problem Cümlesi’, ‘Amaç’, ‘Alt Sorular’, 

‘Hipotez’, ‘Araştırma Yöntemi’ ‘Sonuç’ ve var ise ‘Öneriler’ bakımından irdelenmiştir.    
Tablo 8: Konu Alanı 

Kod Araştırma Türü Konu Alana Problem Cümlesi Alt Sorular Hipotez 

Makale 1 Nicel araştırma, 

Anket 

Uygulaması 

Kuram ve 

Uygulamada 

Eğitim Bilimleri 

Problem cümlesine 

ulaşılmamıştır. 

Alt sorulara açıkça 

ulaşılmamıştır. 

Hipoteze 

açıkça 

ulaşılmamıştır. 

Makale 2  Proje tabanlı 

uygulama  

Yabancı Dil 

Eğitimi 

1. proje ile ilgili 

araştırmalarını yaparken 

hangi kaynakları kullanarak 

bilgiye ulaşmışlardır? 2. 

proje çalışmaları sürecinde 

aralarında bilgi alışverişinde 

bulunmuşlar mıdır?  

3. proje ürünü posterlerini 

farklı açılardan ele almışlar 

mıdır?  

4. postere Almanca olarak 

yansıtılan bilgileri kendi 

ifadeleriyle özetleyip 

vermişler midir?  

5. posterlerin sözlü 

sunumunda Almancayı etkili 

kullanmışlar mıdır? 

6. proje çalışmasından elde 

edilen kazanımlara ilişkin 

hangi görüşlere sahiptir? 

Alt sorulara açıkça 

ulaşılmamıştır. 

Hipoteze 

açıkça 

ulaşılmamıştır. 

Makale 3  Anket 

Uygulaması 

Yabancı Dil 

Eğitimi  

Problem cümlesine açıkça 

ulaşılmamıştır. 

Alt sorulara açıkça 

ulaşılmamıştır. 

Hipoteze 

açıkça 

ulaşılmamıştır. 

Makale 4   Anket 

Uygulaması 

Yabancı Dil 

Eğitimi 

Problem cümlesine açıkça 

ulaşılmamıştır. 

1- Yabancı dil öğretmenlerinin, 

materyal kullanımı 

konusundaki farkındalık ve 

bilinç düzeyleri nasıldır?  

 2- Yabancı dil öğretmenleri 

derslerinde materyal hazırlıyor 

ve kullanıyorlar mı? 

Öğretmenler materyal 

kullanımına önem veriyorlar 

mı?  

 3- Yabancı dil derslerinde 

materyal kullanımının, 

Hipoteze 

ulaşılmamıştır. 
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öğrenciler üzerinde olumlu 

veya olumsuz etkileri var 

mıdır?  

4- Yabancı dil derslerinde 

materyal kullanımını etkileyen 

olumlu ve olumsuz etmenler 

nelerdir? 

Makale 5  Betimsel Çalışma Eğitim Almanca yabancı dil ders 

kitabı inceleme ve 

değerlendirme çalışmalarının 

bazıları, bugüne kadar 

Türkiye’de yabancı dil 

derslerinde kullanılmak üzere 

hazırlanan ve Milli Eğitim 

Bakanlığı Talim ve Terbiye 

Kurulu Başkanlığınca ders 

kitabı olarak kabul edilen 

bazı kitapların bu temel 

unsuru zaman zaman göz 

ardı ettiğini ortaya koymuş 

ve dolayısıyla öğrencilerin 

küresel dünyada sağlıklı 

iletişim kurmada zorluklar 

yaşayabileceği konusu 

tartışıla gelmiştir (Bkz. 

Başaran 2013; Baykara 2010; 

Cangil Erişkon 1996; Genç 

2004; Koçak 2014; Maden 

2005; Ünver 2005; Ünver 

2009; Ünver ve Genç 2013). 

İncelenen öğretim materyalinde 

Türkçede ‘Ülke Bilgisi’ olarak 

karşılık bulan Landeskunde 

kavramı bağlamında coğrafi, 

tarihsel, sayısal, istatistiksel vs. 

gibi bilgilere yer veriliyor mu?  

- Öğrencilerin hedef dil kültürel 

öğeleri görmelerini ve 

duymalarını ve bu yolla 

zihinlerinde hayal 

edebilmelerini sağlayan ve 

kendi kültürleri ile hedef dilin 

kültürünü karşılaştırabilecekleri 

ve empati kurabilecekleri 

düzenlemelere gidilmiş mi ve 

‘Türkçede ‘Ülke Bilgisi’ olarak 

karşılık bulan kavram 

bağlamında etkinliklere yer 

verilmiş mi?  

- Yabancı olanı doğru 

anlayabilmek için hedef dilin 

konuşulduğu ülkeye has 

kültürel değerlere yer verilmiş 

mi ve erek dili konuşanların 

sözel olmayan mesajlarını da 

anlayabilme becerisini 

geliştirecek türde 

düzenlemelere gidilmiş mi? 

Hipoteze 

açıkça 

ulaşılmamıştır. 

 

Tablo 9: Çalışmanın Amacı 

Makale 1 Çalışma, Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi semineri kapsamında Almanca öğretmen adaylarının kültürlerarası iletişim 

becerisinin geliştirilmesini konu almaktadır.  

 

Makale 2 Bu çalışmada Almanca Öğretmenliği Programının “Karşılaştırmalı Ülkebilgisi” dersinde yapılandırmacı yaklaşımla 

uygulanan projenin, süreç, ürün ve öğrenci kazanımları değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 

Makale 3 Bu çalışmada, Anadolu Liselerinde görev yapan Almanca öğretmenlerinin kullandıkları ders kitaplarındaki görselliğe 

ilişkin görüşlerinin belirlenmesi ve elde edilen görüşler doğrultusunda ders kitaplarındaki görsel tasarımın öğretime 

katkısının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu bağlamda, alan yazın taramasından sonra hazırlanan anketle görsel 

unsurların öğrencinin dil becerisi gelişimine, öğrenme motivasyonuna, ülke bilgisi ve kültür öğrenimine etkisi 

nelerdir gibi sorulara yanıt aranmıştır. 

Makale 4 Bu çalışmada, yabancı dil öğretmenlerinin materyal kullanımı konusundaki tutum ve görüşleri, yabancı dil 

eğitiminde materyal kullanımının önem ve etkileri ile okullarda materyal kullanımını etkileyen olumlu ve olumsuz 

etmenler araştırılmıştır. 

Makale 5 Bu çalışmada Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 2016-2017 öğretim yılından itibaren 5 

(beş)  yıl süreyle ders kitabı olarak kabul ettiği ve okullarda 2016-2017 eğitim-öğretim yılında yaygın olarak 

kullanılan Türkiye’de hazırlanmış ve basılmış olan Schritt für Schritt Deutsch Ortaöğretim A1.1 Düzeyi Almanca 

Ders Kitabı (Çelen Öztürk, 2016) içerdiği kültürel öğeler bakımından Tomková’nın (1992) ve Arıkan ve Saraç’ın 

(2010) geliştirmiş oldukları ölçütler doğrultusunda mercek altına alınması ve irdelenip değerlendirilmesi 

amaçlanmıştır. 

 



447 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Tablo 10: Çalışmanın Yöntemi 

Makale 1 Seçilen örnekleme, uygulanan seminer ve anket incelemesi yöntemi kullanılmıştır. 

Makale 2 Betimsel Yöntemle birlikte  süreç ve ürüne yönelik gözlem ölçütleri, proje çalışmasından elde edilen kazanımlara 

ilişkin öğrenci görüşlerini değerlendirmek amacıyla likert tipi ölçekle yapılandırılan anket kullanılmıştır. 

Makale 3 Araştırmada öğretmenlerin Almanca dersinde kullandıkları ders kitabının görsel tasarımına ve görsel unsurların 

öğretime katkısına ilişkin görüşlerinin alınması amacıyla bir anket kullanılmıştır. 

Makale 4 Araştırma genel tarama modeli biçiminde desenlenmiş, sonuçlar araştırmanın geçerliliğine katkı verecek nitelikte 

hem nicel hem nitel olarak değerlendirilmiştir. Dolayısıyla nicel ve nitel sonuçlar birbirini tamamlayıcı nitelik 

taşımaktadır. 

Makale 5 Veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenerek, yorumlanmıştır. 

 

Tablo 11: Çalışmanın Sonuçları  

Makale 1 Kültürel değerler üzerinde yorum yapabilmek için Kültürlerarası İletişim Becerisi gibi yeterliliklerin gerekli 

olduğunu, üniversite eğitimi, staj uygulaması ve meslek içi eğitim olmak üzere öğretmenlik eğitiminin tüm 

aşamalarında kültürlerarası iletişim, sistematik olarak geliştirilmeli ve böylece hayat boyu öğrenmenin de düsturu 

olarak kabul edilmelidir. 

Makale 2 Çalışma öğrencinin konu alanı ile ilgili sözcük dağarcığını geliştirmekle kalmayıp yazılı ve sözlü ifade becerilerinin 

gelişimini olumlu etkilemiştir. Bu proje ile öğrenciler yabancı dili, insanı ve kültürü bulunduğu şartlar içinde 

anlamlandırmış, değerlendirmiş ve yorumlayabilmişlerdir. 

Makale 3 Araştırma sonuçları, öğretmenlerin bu kitaplardaki görsel unsurları öğretime katkı açısından yetersiz bulduklarını 

göstermektedir. Buna karşın kitaplarda görselliğe ve görsel unsurlarla dil becerileri öğretimine önem verildiği de 

saptanabilmektedir. Ankete katılan öğretmenler, kitaplardaki görsel unsurları yeterli görmüş; ancak öğrenciye 

uygunluğunu, öğrencinin motivasyonuna, dil becerisi gelişimine ve ülke bilgisi/kültür öğretimine etkisini olumsuz 

değerlendirmiştir. Bu sonuç, Müller’in (2010) yaşamımızdaki görsel göstergelerin çokluğuna rağmen onları okuyup 

anlayacak düzeyde donanıma sahip olmadığımıza yönelik saptamasına da paralellik göstermektedir. Ders 

kitaplarındaki görsel unsurların nicel üstünlüğü, hiçbir şekilde öğrenme-öğretme sürecinin etkililiğini artıran bir 

özellik değildir. Üstelik aldatıcı, hatta öğrenmeyi kısıtlayıcı bir faktör olarak da karşımıza çıkabilmektedir.   

Makale 4 Öğretmenler, yabancı dil eğitiminde materyal kullanımının, çoklu zeka kuramı ve öğrenme stilleri açısından önemli 

olduğunu, öğrencilerin öğrenme stillerini göz önünde bulundurarak materyal hazırlamasının ve bu bağlamda eğitim 

ve öğretim sürecinde bilişsel ve duyuşsal boyutun göz önünde bulundurulması gerektiği görüşündedirler. 

Araştırmaya katılan öğretmenlere göre, ders kitapları genel anlamda materyal kullanımı açısından yeterli değildir. 

Ders kitabı dışında ek materyaller kullanmak önemli ve gereklidir. Kültür aktarımı, kültürlerarası karşılaştırma, konu 

çeşitliliği ve zenginliği açısından yabancı dil öğrenim sürecinde farklı materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Makale 5 Araştırma kitapta yabancı olanı doğru anlayabilmek için mutlaka bilinmesi gereken hedef dilin konuşulduğu ülkeye 

has kültürel değerlere çok az değinildiğini ve erek dili konuşanların sözel olmayan mesajlarını da anlayabilme 

becerisini de geliştirecek türde düzenlemelere gidilmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

 

Tablo 12: Çalışmanın (Varsa) Önerileri 

Makale 1 Çalışmada sunulan seminer örneğinde olduğu gibi başka çalışmalarda da değişik ders modelleri üzerinde çalışılması 

ve böylece yabancı dil öğretmen eğitiminde farklı ve etkin müfredat içerikleri oluşturulabilir. 

Makale 2 Benzer projelerin yaygınlaştırılması ülkeleri, kültürleri ve insanları birbirlerine yakınlaştıracaktır. Çok dilli ve çok 

kültürlü bir yapıya sahip olan Avrupa’nın, farklı dil, din ve kültürlere eşit mesafede, hoşgörü ve anlayış ile yaklaşan 

bireylere ihtiyacı vardır. Yabancı dil öğretiminin dil ve kültürün bir arada ele alındığı ortam olması nedeniyle bu 

potansiyeli değerlendirmek Avrupa’daki kültürel zenginliğini korumak ve yaşatmak için atılan barışçıl adımlardan 

olacaktır. 

Makale 3 Yabancı dil ders kitaplarında öğrencinin günlük yaşamında karşılaştığı çarpıcı görsellikle yarışamayan, bilindik ve 

alışılmışın dışına çıkmayan görsel unsurlar öğrenciyi yabancı dil öğrenmeye motive etmemektedir. Bu nedenle, ders 

kitaplarında görsel malzeme seçimine ayrıca önem verilmeli; öğretime katkı açısından değerlendirilmelidir.  

Öğrencinin yabancı dil öğrenme motivasyonunu, merakını artırmak için yeni, tanıdık olmayan örneğin, öğretilen 

dilin konuşulduğu ülke/kültüre ait resimler kullanılmalıdır. Bu resimler, ayrıca öğrencinin dilini öğrendiği 

ülke/kültüre ilişkin doğru imgeler oluşturmasını sağlayacaktır.    Öğrencinin gördüğünü anlama becerisi, yani “görsel 

anlama” veya “görsel okuma” becerisi geliştirmesi sağlanmalıdır. Bunun için de, öğrencinin yabancı dilde görsel 

okuma ihtiyacını ve hedef dil/kültürdeki bu ihtiyacın karşılığını saptayabilecek uzmanlarla çalışılmalıdır.  Yabancı 

dil ders kitabı yazarları ile kitabın tasarımını yapan, görsel malzemeleri seçen, yerleştiren uzmanların birlikte 

çalışmaları sağlanmalıdır.   

Makale 4 Materyallerle zenginleştirilmiş bir ders, hedef kültürü, hedef kültürün öz ve öteki bağlamındaki benzer ve farklı 
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yönleri öğrenene yakınlaştırmış olur ve eleştirel tutum da geliştirir. Öğretmen öğrenmeyi öğreten ders materyallerini 

seçebilmeli veya özgün materyaller geliştirebilmelidir.      

Makale 5 Bu araştırmaların yapılması kadar elde edilecek olan sonuçların kamuoyuyla paylaşılması da bir o kadar önemlidir.  

Yapılacak olan çalışmalardan elde edilecek olan yeni bilgiler mutlaka konferanslarda, sempozyumlarda ve 

çalıştaylarda ilgililer ile paylaşılmalı, konu üzerine makaleler, tezler ve kitaplar yazılmalıdır.   

 Bunun ötesinde çalışmakta olan Almanca öğretmenlerine ve mezun öğretmen adaylarına hizmet içi kurslar 

düzenlenmeli, günümüzde kültürel öğelerin öğretim materyallerinde nasıl yansıtıldığı ve derslerde bunlarla nasıl 

çalışılması gerektiği konusunda uygulamalı ipuçları verilmelidir.   

 

3.2.2.Google Akademik Motoruna “Kültürlerarasılık” ve “Interkulturalität” Kavramlarının 

Girilmesi Suretiyle Ulaşılan Makale Çalışmalarına İlişkin Bilgiler 

Çalışmanın bu bölümü Google Akademik Motoruna “Kültürlerarasılık” ve “Interkulturalität” 

kavramlarının girilmesi suretiyle ulaşılan makale çalışmalarına ilişkin bilgilerin sunulmasını 

kapsamaktadır. Elde edilen bilgiler açık ve anlaşılır olması amacıyla tablolar yoluyla 

sunulmuştur. Tablolarda daha önce kodlanan her makale ‘Araştırmanın Türü’, ‘Konu Alanı’, 

‘Problem Cümlesi’, ‘Amaç’, ‘Alt Sorular’, ‘Hipotez’, ‘Araştırma Yöntemi’ ‘Sonuç’ ve var ise 

‘Öneriler’ bakımından irdelenmiştir.  
Tablo 13:  

Kod Araştırma Türü Konu Alana Problem Cümlesi Alt Sorular Hipotez 

Makale 6 Betimsel Araştırma Yabancı Dil Eğitimi Problem cümlesine 

açıkça ulaşılmadı. 

Alt sorulara açıkça 

ulaşılmadı. 

Hipoteze açıkça 

ulaşılmadı.  

Makale 7 Betimsel Araştırma Yabancı Dil Eğitimi Problem cümlesine 

açıkça ulaşılmadı. 

Alt sorulara açıkça 

ulaşılmadı. 

Hipoteze açıkça 

ulaşılmadı. 

Makale 8  Betimsel Araştırma Eğitim Bilimleri Problem cümlesine 

açıkça ulaşılmadı. 

Alt sorulara açıkça 

ulaşılmadı. 

Hipoteze açıkça 

ulaşılmadı. 

Makale 9   Betimsel Araştırma Yabancı Dil Eğitimi Problem cümlesine 

açıkça ulaşılmadı. 

Alt sorulara açıkça 

ulaşılmadı. 

Hipoteze açıkça 

ulaşılmadı. 

Makale 10 Betimsel Araştırma Eğitim Problem cümlesine 

açıkça ulaşılmadı. 

Alt sorulara açıkça 

ulaşılmadı. 

Hipoteze açıkça 

ulaşılmadı. 

 

Tablo 14: Çalışmanın Amacı 

Makale 6 Bu çalışmada, öncelikle yabancı dil eğitiminde kültürlerarası iletişimsel yeterliliğin önemi ve öğretmenin rolü 

tartışılması;  sonrasında, Avrupa ülkelerinde yabancı dil öğretmeni yetiştiren bazı kurumların bu yöndeki 

uygulamalarından örnekler verilerek, Türkiye özelinde bir durum değerlendirmesi amaçlanmaktadır. 

Makale 7 Bu çalışmada daha önce Ekmekçi'nin (2014) çalışmalarında kullanmış olduğu 18 maddeden oluşan beşli likert ölçeği 

uygulanmak suretiyle ortaöğretim öğrencilerinin Schritt für Schritt Deutsch A.1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabındaki 

hedef dil kültür öğelerine ilişkin tepkilerinin belirlenmesi amaçlanmış, milli kültür öğelerinin yabancı dil ders 

kitaplarında bulunup bulunmaması gerektiği sorusuna cevap aranmıştır. 

Makale 8 Bu araştırmanın amacı Almanya gibi Türk ve diğer nüfusu içerisinde büyük oranda barındıran bir ülkede 

çokkültürlülüğe ait izler hakkında bilgilere ulaşmak ve Osnabrück Üniversitesi öğrencilerinden seçilen bir çalışma 

grubu içerisindeki katılımcıların çokkültürlülük hakkındaki görüşlerini değerlendirmektir. 

Makale 9 Bu çalışmada Passwort Deutsch (PD) adlı ithal bir Almanca ders kitabının Türkiye için basılmış birinci cildi 

incelenerek elde edilen bulgular doğrultusunda sonuç ve öneriler sunulmuştur. 

Makale 10 Bu çalışmada sırasıyla kültür, iletişim, kültürler arası iletişim, kültürlerin algılanma biçimleri, kültürel iletişim 

boyutu ve kültürlerarası iletişimde bireysel tutumlar ile kültürler arası iletişim sürecinde bireylerin karşılaştıkları 

olgulara yaklaşımları anlatılmaktadır. Kuramsal yaklaşımları destekleyebilecek öznel tutumlar örneklenmektedir. 

Kültürler arası iletişim, kültürler arası diyalog gibi ifadeler çözümlendiğinde, verilmek istenen mesajın kişisel veya 

ulusal düzeyde yürütülmeye çalışılan faydacı politikalarla örüntülü olduğu gösterilmeye çalışılmaktadır. 
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Tablo 15: Çalışmanın Yöntemi 

Makale 6 Betimsel Araştırma Yöntemi 

Makale 7 Veriler, 18 maddeden oluşan beşli likert ölçeği uygulanmak ve iki adet de açık uçlu soru sormak suretiyle 

toplanmıştır. Öğrenciler 18 maddeye ‘Kesinlikle Katılıyorum’, ‘Katılıyorum’, ‘Kararsızım’, ‘Katılmıyorum’ ve 

‘Kesinlikle Katılmıyorum’ şeklindeki şıklardan bir tanesini işaretlemek suretiyle cevap vermişlerdir. 

Cevaplandırılmayan soru adedi ise ‘Boş’ hanesine yazılmak suretiyle değerlendirme yapılmıştır. Son iki soru ise açık 

uçlu soru olup öğrencilerin kullandıkları kitaplarda kültürel öğeler hakkında kendi yorumlarını ve düşüncelerini 

yazmaları istenmiştir. Sorular Türkçe dilinde sorulmuştur. Veriler önce tabloya işlenmiş, ardından pasta grafikler ile 

yüzdelik dilimler halinde görselleştirilerek, betimsel analiz yöntemi ile yorumlanıp, değerlendirilmiştir. 

Makale 8 Bu araştırma nitel araştırma yaklaşımlarından durum çalışması deseninde tasarlanmıştır.    

Makale 9 Araştırmada Passwort Deutsch adlı Almanca ders ve alıştırma kitabının birinci cildi, Türkiye baskısıyla 

karşılaştırılarak veri toplanmış ve bu verilerin analizine yer verilmiştir.  

Makale 10 Betimsel Araştırma Yöntemi 

 

Tablo 16: Çalışmanın Sonuçları  

Makale 6 Kültür ve kültür çalışmalarının yabancı dil öğretmen yetiştirme sürecinin ayrılmaz parçası olması bir zorunluluktur 

(Atay, 2005, 233; Doğançay-Aktuna, 2005, 99; Lázár, 2003, 35; Willems, 2002, 13).  Kültürlerarası öğrenme 

sürecinin ana ilkelerinden biri olan kendi kültürünü tanıma, öğretmen yetiştirme programlarının temel taşlarından biri 

olmalıdır. Diğerlerini anlayabilmekten önce, kendini ve kendi kültürünün anlayış, inanç, ahlaki ilke ve değer 

mekanizmalarını bilen öğretmenler yetiştirmek önemlidir. Bu nedenle, “küresel uyum” (global appropriacy) ve 

“yerel sahiplenme” (local appropriation) anlayışı Türkiye’de yabancı dil öğretmen yetiştirme sürecinin merkezinde 

yer almalıdır (Kramsch& Sullivan, 1996, 199; Gillart vd, 2000, 31). 

Makale 7 Araştırmanın sonucunda öğrencilerin Ekmekçi'nin (2014) çalışmasındaki sonucun aksine Schritt für Schritt Deutsch 

Ortaöğretim A.1.1 Düzeyi Almanca Ders Kitabında hedef dil kültürel öğelere çok az yer verildiği görüşünde 

oldukları ve öğrendikleri dilin konuşulduğu ülkenin kültürünü merak ettikleri için hedef dil kültürel öğelere öğretim 

materyallerinde daha fazla yer verilmesi gerektiği görüşünde oldukları ve Almanca ders kitaplarındaki kültürel 

öğelerin ortaöğretim öğrencilerine daha uygun, gerçekçi ve motive edici özellikte olması gerektiği sonucuna 

varılmıştır. 

Makale 8 Katılımcıların farklı kültürlere ve etnik kökenlere yönelik görüşlerinin "farklı insanlarla tanışma" ve "farklılıklara 

karşı empati kurabilme" düzeylerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Bu durum Almanya gibi çoğulcu bir ülkede yaşayan 

katılımcıların genel anlamda çokkültürlülüğün getirdiği farklılıklara karşı pozitif bir algı içerisinde oldukları şeklinde 

ifade edilebilir. 

Makale 9 Bu çalışmada, Passwort Deutsch adlı Almanca ders kitabının Türkiye baskısı bir işlemden geçirilmiş olup orijinal 

malzemelerinde "Türkçeleştirme" ve Türkiyeleştirme" yönünde değişikliğe gidildiği saptanmıştır. 

Makale 10 Kültürlerarası iletişim, sadece yabancı dil öğretimi ile sınırlı değildir ve insan yaşamının bütün alanlarını 

kapsamaktadır. Farklı kültürlerin taşıyıcılarının bir ortamda barındırıldığı, birbirlerinin yaşama alanlarını etkilemeye 

çalışmadan birbirlerinden izole bir yaşam sürmelerine olanak sağlanan iletişim ortamları da teşvik edilmektedir. 

 

Tablo 17: Çalışmanın (Varsa) Önerileri 

Makale 6 Öğretmen adaylarının uzun süreler yurt dışında kalmasını sağlamak ülkemiz şartlarında masraflı olabileceğinden, 

Türkiye’deki öğretmen yetiştiren kurumların yurt dışındaki ilgili kurumlarla internet aracılığıyla bağlantılarını 

kolaylaştırabilecek bir intermedya merkezi, kültürlerarası iletişimin sağlanması açısından çok yararlı olacaktır. 

Makale 7 Yazarlar ders kitabı hazırlama sürecinde belirlenen hedef kitleye uygun bilgiler ve aynı kitlenin motivasyonunu 

düşürmeyecek bir şekilde kültürel öğeleri ders kitaplarına eklemelidirler. Bu sayede Almanca diliyle yeni tanışmaya 

başlayan öğrencilerin kendi kültürleri ile hedef kültür arasında karşılaştırma yaparak empati kurmaları ve kültürel 

öğelerle ilgili var olan ön yargılarını yıkmalarına yardımcı olunmalıdır.   

Öğretmenler ise yabancı dil derslerinin işlenmesi ve ders kitaplarının kullanımı sırasında kültür aktarımında dikkatli 

davranmalıdırlar. Bir ülkede kültürel olarak kabul edilebilir görülebilen bir olgu ya da davranış diğer bir ülkede 

kültürel açıdan uygunsuz görülebilmektedir. Yabancı dil dersi öğretmenleri hedef kültürün aktarımı esnasında 

öğrencilerin kendi ülkelerinden örnekler vermeli, böylelikle öğrencilerin karşılaştırma yaparlarken hem hedef kültürü 

hem de kendi kültürlerini içselleştirmeleri sağlanmalıdır.    

Makale 8 Çokkültürlülüğü eğitim sisteminin bir unsuru olarak gören Alman eğitim sistemi içerisinde özellikle göçmen ya da 

azınlık çocuklarının eğitimsel gelişimlerine yönelik varsa kısıtlamalara engel olunması yönündeki çalışmalara Alman 

araştırmacılar ve Almanya hükümeti daha özenli bir yaklaşım sergileyebilirler. Almanya özelinde tüm diğer ulus 

devletler ya da ülkeler farklı etnik köken ve kültürlere sahip insanların yaşam koşulları ve eğitim hakları konusunda 

daha hassas olabilirler. Buna öncelikle çokkültürlülüğe karşı sergileyecekleri hoşgörü ve saygı temalı insani 

projelerle başlayabilirler. Sosyologlar çokkültürlülüğün sosyolojik ve toplumsal süreçlerini açığa çıkaran gerek teorik 
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gerek uygulamalı araştırmalara yaptıkları çalışmalarda daha çok yer verebilirler.   

Makale 9 Ülkemiz üniversitelerinde Almanca öğretmeni yetiştiren akademisyenlerin birçoğu geleceğin öğretmeni olacak 

öğrencilere ders kitaplarını değerlendirme ve seçme konusunda dersler vermekte; bu konuda bilimsel çalışmalar 

yapmaktadır. Bu konuda çalışan akademisyenlerin görüşleri alınmalı ve değerlendirilmelidir. Almanca öğretimi 

konusunda deneyimli Alman uzman ve yazarlarla işbirliği içerisine girmek ise verimliliğin artmasına yol açacaktır. 

İthal yabancı dil ders kitaplarını yerelleştinnek okutan öğretmenlerin kullanacağı öğretmen kitabının yerelleştirilmesi 

ders kitabının yerelleştirilmesinden daha önemli olup öncelik taşımalıdır. Bu nedenle söz konusu kitaplar, 

öğretmenlere hareket alanı bırakacak şekilde kurgulanmalıdır. Her öğretmen, bu kitaplarda verilecek belirli ölçütler 

çerçevesinde hedef grubun ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik gerek dil gerekse kültür düzleminde malzemeler ekleme, 

çıkarma yoluyla değişiklikler yapabilmelidir. 

Makale 10 Kültürlerarası iletişim, hiçbir şekilde özün ötekileştirilerek yabancılaştırılması veya aşağılanmasını gerektirmez. 

Geçmişimizi, kültürümüzü bugün ağız tadıyla doyasıya yaşamaya devam etmek ve çok kültürlü yaşamın olmazsa 

olmazlarından hoşgörü ve erdemi gelecek kuşaklara aktarmak zorunda olduğumuzu unutmayalım. 

 

3.2.3. Google Akademik Motoruna “Yabancı olanı anlama” ve “Fremdverstehen” 

Kavramlarının Girilmesi Suretiyle Ulaşılan Makalelere İlişkin Bilgiler 

Çalışmanın bu bölümü Google Akademik Motoruna “Yabancı olanı anlama” ve 

“Fremdverstehen” kavramlarının girilmesi suretiyle ulaşılan makalelere ilişkin bilgileri 

içermektedir. Elde edilen bilgiler açık ve anlaşılır olması amacıyla tablolar yoluyla sunulmuştur. 

Tablolarda daha önce kodlanan her makale daha önceki kavramlarda da olduğu gibi konu alanı, 

çalışmanın başlığı, çalışmanın amacı, araştırmanın yöntemi, sonuç ve öneriler konu bağışıkları 

şeklinde irdelenmiştir. Yapılan araştırmada anahtar kelime olarak “Yabancı Olanı Anlama” 

girildiğinde daha önceki çalışmalarla karşılaşılmış ve tablo 18’de incelenmiş olan çalışmaları ile 

karşılaşılır; (Bkz. Sakarya Maden, Kula, Çalışkan: 2017) “Fremdverstehen” yazıldığında 

Almanca birçok kaynağa ulaşılmıştır. Sayısız birçok Almanca kaynağa ulaşıldığı için 

çalışmalardan rastgele seçilen 4 makale çalışması şunlardır: Sauer’ın (1990) „Aspekte des 

Deutschen-und des Deutschlandbildes in amerikanischen Lehrwerken für den Unterricht in 

Social Studies“ adlı çalışması, Wang’ın (2011) “Auf dem Weg zum Fremdverstehen. Das Bild 

von Deutschland und den Deutschen in drei chinesischen Lehrwerken Deutsch für Studenten“ 

adlı çalışması, Grond‘un (2012) „Einführung in die Didaktik des Geschichtsfilms im DaF-/DaZ-

Unterricht” adlı çalışması ve Kaikkonen‘ın (1997) „Fremdverstehen durch schulischen 

Fremdsprachenunterricht“ adlı çalışmasıdır.  

 
Tablo 18: 

Kod Araştırma Türü Konu Alana Problem Cümlesi Alt Sorular Hipotez 

Makale 11 Betimsel Araştırma Yabancı Dil Eğitimi Problem cümlesine 

açıkça ulaşılmadı.  

Alt sorulara açıkça 

ulaşılmadı.  

Hipoteze açıkça 

ulaşılmadı.  

 
Tablo 19: Çalışmanın Amacı 

Makale 11 Bu araştırmada iletişim kuramının yabancı dil öğretimi için öngördüğü iletişimsel yeti kavramı bilimsel literatürün 

ışığında tartışılması amaçlanmıştır.  

 

Tablo 20: Çalışmanın Yöntemi 

Makale 11 Betimsel Yöntem 

 

Tablo 21: Çalışmanın Sonuçları  

Makale 11 İletişimsel yaklaşımda dersler her zaman öğrenci odaklı olacağı için, öğrencilerin öğretmen baskısından kurtulup dili 
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olabildiğince özgür kullanma olanağına kavuşacağı ve bu arada grup içinde sorumluluk alma ve bu sorumluluğu 

yerine getirme, ayrıca birlikte iş yapma, karar verme gibi bir dizi beceriyle birlikte kendi benliğini ve kişiliğini 

geliştirebileceği olgusu ortaya konulmuştur. 

 

Tablo 22: Çalışmanın (Varsa) Önerileri 

Makale 11 -- 

 

4.SONUÇ 

Kültür insanı konu aldığı için tüm alanlarda kültür ile ilgili çalışmalara rastlamak mümkündür. 

Bu çalışma sonucunda görülmüştür ki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Veri Tabanında yer 

alan ‘Detaylı Arama’ sekmesindeki ‘Künye’/‘Dizin’ bölümüne girildiğinde Alman Dili Eğitimi 

yanı sıra Sosyoloji, Antropoloji, Dil ve Edebiyat gibi birçok alanda konu bağlamında çok sayıda 

çalışma yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak çalışmaların hangilerinin Alman Dili Eğitimi alanında 

yapıldığına bakıldığında ise, çalışmaların daha çok Almanca ders kitaplarında kültür aktarımı ile 

ilgili olduğu ve tam metnine ulaşılan bir tez çalışmasının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez 

Veri Tabanında çıktığı, diğer 3 adet tez çalışmasının ise sadece özetlerine erişim sağlanabildiği 

görülmüştür. Tez çalışmalarının detaylı incelemesi sonucu kitaplarda kültür kavramının 

geçmişten günümüze önceleri Türkçeye “Ülkebilgisi” olarak çevrilen “Landeskunde” kavramının 

yerini “Kültürlerarasılık”, “İnterkulturalitä” ve “Yabancı olanı anlama”, “Fremdverstehen” ve 

“Empati” gibi kavramlara bıraktığı gözlenmiştir.  

 Aynı kavramlar Google Akademik arama motoruna (Bkz. https://scholar.google.com.tr/) 

girilerek konuyla ilgili birçok makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan makale çalışmaları çalışmanın 

sınırlılığı açısından sınırlandırılmıştır. “Ülkebilgisi”, “Landeskunde”, “Kültürlerarasılık”, 

“Interkulturalität”, “Yabancı olanı anlama”, “Fremdverstehen” kavramları girilerek ulaşılan 

birçok makaleden rastgele seçilen 11 adet makalede Alman Dili Eğitimi alanda yapılan 

çalışmaların ülkebilgisel, kültür aktarımı, ders kitaplarında kültürel öğelerin incelenmesi, 

kültürlerarasılık ve yabancı olanı anlama kavramları üzerine çalışmalar olduğunu ortaya 

koymuştur.  

Kültür kavramı dinamik, gelişime son derece açık bir kavramdır. Bu durum bir taraftan yeni 

gelişmeler oldukça bu konuya ilişkin çalışmaların sürdürülmesini gerektirirken öte yandan 

araştırma ve çalışmalar yapıldıkça bu değişim ve gelişim devam edecektir. Bu nedenle bu güne 

kadar daha çok ders kitabı incelemesi ve değerlendirmesi biçiminde yapılan çalışmalarda olduğu 

gibi benzer çalışmaların sürdürülmesinde büyük yararlar vardır. Ancak bu konuya ilişkin 

araştırmaların çeşitlendirilmesinde, uygulamalı çalışmalar da yapmak suretiyle farklı 

problemlerin üzerine gidilmesinde, farklı sorulara cevap aranmasında, değişim araştırma 

metotları ile çok farklı veriler ve sonuçlar elde edilmesinde ve öneriler geliştirilmesinde yarar 

vardır. 

Geçmişten şu ana kadar yapılan tüm çalışmalar alana katkı sağlayan önemli çalışmalardır. 

Yabancı dil öğretiminde kültür aktarımının önemi alana katılacak yeni çalışmalar ile daha da ön 

plana çıkacaktır.  

https://scholar.google.com.tr/
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Çalışmanın alana katkısı düşünüldüğünde ise; bu araştırma ile birçok kaynak taranmış ve ulaşılan 

çalışmalarda kimlerin, nasıl çalışmalar yaptığı saptanmak suretiyle istenildiğinde kolayca 

ulaşılabilecek bir derleme çalışması gerçekleştirilmiştir.  
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EXPLORING THE POTENTIAL OF PROBLEM-BASED LEARNING IN 

AN ESP COURSE IN PRE-SERVICE TEACHER EDUCATION 
 

 

Yasemin KIRKGÖZ165  
 
 

ABSTRACT 
Teacher education programs have a responsibility to develop the problem solving skills of teacher candidates. One of 

the approaches that serves to meet the challenges of teacher education is Problem Based Learning (PBL), an 

innovative approach to learning that teaches various strategies that are critical for success in the twenty-first century. 

Many educational reform movements emphasize preparing teacher candidates for pedagogical problem solving in 

the classroom. PBL is an instructional method characterized by the use of real world problems as a context for 

students to learn. The basis of PBL is a problem, or a query requiring an explanation or solution. The rationale for 

real-life problems as the starting point is to stimulate students’ prior knowledge and provide a meaningful context 

that also relates to the student’s future professional work. Learning in a context resembling that of professional work 

is considered important for knowledge retention when encountering similar future situations. In a PBL curriculum, 

the starting point for learning is a problem that teacher candidates are likely to encounter in their future work. 

Subject matter is organised around problems and teacher candidates assume a major responsibility for their own 

learning. Most learning occurs within the context of small groups. This presentation focusses on how PBL is 

integrated into an English for Specific (ESP) pre-service teacher education course with a view to equpping 

prospective teachers of English with the necessary knowledge and skills to enable them to cope effectively with real 

life educational and ESP-related problems in their future teaching profession. After discussing the principles of PBL, 

an illustration of how an ESP course can be designed and implemented within the framework of PBL will be given 

with reference to some exemplary problem cases from my own implementation of PBL in an ESP teacher education 

program. 

Keywords: English for Specific (ESP), Problem Based Learning (PBL), pre-service teacher education. 

 

Introduction 

It has been widely acknowledged that Problem Based Learning (PBL) is one of the innovative 

approaches that teaches various critical strategies for success in the 21st century.  PBL is an 

instructional method characterized by the use of real world problems as a context for students to 

learn. The basis of PBL is a problem, or a query requiring an explanation or a solution. In a PBL 

curriculum, the starting point for learning is a problem that learners are likely to encounter in 

their future work. The rationale for real-life problems as the starting point is to stimulate 

students’ prior knowledge and provide a meaningful context that also relates to their future 

professional work. Learning in a context resembling that of professional work is considered 

important for knowledge retention when encountering similar future situations. Subject matter is 

organized around problems and learners assume a major responsibility for their own learning 

(Edens, 2000; Lambros, 2002).   

 

 

                                                 

 

 

165 Prof. Dr., Çukurova University, ykirkgoz@gmail.com. 



455 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

The origins of PBL 

PBL is known to have originated from the medical education curricula in North America about 

30 years ago (Boud & Feletti, 2001) with a view to helping medical students acquire knowledge 

associated with identifying illnesses in patients, through a problem solving process (Edward & 

Hammer, 2006). It was supposed that if medical students could be educated in a way that enabled 

them to actively take part in the identification and solving of medical problems, learning could be 

more meaningful. Hence, at that time, PBL focused on the learning as an experience 

contextualized by the specific problems which the trainee practitioners were likely to encounter 

in his/her profession after graduation (Edens, 2000). Although PBL is first used in medical field, 

it has received considerable attention in other disciplines and now it is widely used at different 

levels of education including agriculture, education, language teaching, and engineering.  

PBL relies on the principle of using problems as the starting point to acquire new knowledge 

(Lambros, 2002). Its effectiveness derives from the use of problems which create learning 

through both new experience and the reinforcement of existing knowledge. As Torp & Sage 

(2002) state, “students are engaged problem solvers, identifying the root problem and the 

conditions needed for a good solution, pursuing meaning and understanding, and becoming self-

directed learners” (p.16). 

Bridges & Hallinger (1998) identify five defining characteristics of PBL: 

•  The problem is one that students are likely to encounter in their future work. 

•  Subject matter is organized around problems. 

•  Students assume a major responsibility for their own learning with the lecturer acting as a 

facilitator during the learning process. 

• Most learning occurs within the context of small groups rather than lectures. 

Gardner and Borg (2009) give a summary of PBL in its simplified model, illustrated below:  

1. Explore the issues 

• First, the teacher introduces an ill-structured problem to students alternatively students identify 

the problem. 

• Secondly, the teacher and his/her students discuss the problem statement and list its important 

parts. 

• Students gather information and learn new concepts, principles, or skills in the problem-solving 

process. 

2. List "What do we know?"  

• Students should find out what they already know to solve the problem. This includes not only 

what they actually know but also the capabilities each team member has.  

• The lecturer notes each student’s input. 

3. Develop and write out the problem statement in one’s own words. Problem statement comes 

from the group's analysis of what they know, and what they will need to know to solve it. They 

will need a written statement which shows the agreement of the group on the statement, and 

feedback on this statement from the lecturer. 

4. List out possible solutions. Students list them in an order from the strongest to the weakest 

ones, and they choose the best one or the one which is most likely to succeed. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VD8-4J2KTF6-1&_user=1390476&_coverDate=05%2F31%2F2006&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5976&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000052534&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1390476&md5=24a1aef45ee1ece9972cc751de645519
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5. List actions to be taken with a timeline. 

6. List “What do we need to know?”  

7. Write up solution with its supporting statements and submit it as a report or a project.  

8. Presenting and defending conclusions. Students should present their findings to a group or 

their classmates. This should include the problem statement, questions, data gathered, analysis of 

data, and support for solutions or recommendations based on the data analysis. 

8. Reviewing one’s performance. 

 

PBL in teaching English for adults 

In PBL, learning is actively constructed by learners when they get into interaction with other 

learners. This belief is one of the principles underlying language teaching (Edwards & Hammer, 

2006). Apart from that, in second language teaching and learning, PBL comes into terms with 

approaches in which students learn the second language by using it, not by being presented and 

practicing the language structures.   According to Mathews-Aydınlı (2007), to raise language 

learning outcomes, English language teachers should make adult learners ready for the language 

demands of the problem-solving activity, which may change in relation with students’ 

proficiency. These may consist of pre-reading or prewriting exercises, discussions to relate the 

problem to the students’ knowledge and experiences, or pre-teaching vocabulary and structures 

which will be useful in finding solutions to the problem. 

Problem scenario is a very significant element in PBL.  As it is important to use the language in 

an authentic way and mostly in real-life situations, problems in PBL also should refer to real-

world, and they must appeal to students’ background or experiences. They must also enable 

students to come up with alternative solutions. In this way, they can widen students’ horizon and 

improve their analytical and critical thinking. 

It is accepted that using problem solving activity helps students construct new knowledge, 

develop reasoning strategies and effective self-directed learning strategies, increase motivation 

for learning, and become effective collaborators (Mathews-Aydınlı, 2007; Hmelo & Evensen, 

2000). Especially in language classroom, PBL promotes meaningful interaction in the classroom.  

As noted by Jogthong (2009), the way students interact with each other while dealing with real-

world problems are more authentic than interactions in activities such as role plays or repetition 

of dialogues.   

Jogthong (2009) integrated PBL into his Advanced Academic English Listening and Speaking 

class of weekend graduate students in Teaching English as a Foreign Language program. He 

thought of PBL as a powerful alternative way of teaching listening and speaking English. The 

author stresses that the PBL is effective in activating prompt speaking in students as they are 

focusing on solving the problem and help them to gain listening input from interactions with 

peers. However, he also adds that PBL should be well-designed; especially the scenario, upon 

which the content and activities are built, and the instructors should be well-trained.  
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Framework of the PBL-incorporated ESP course 

As evidenced from the above discussion, the underlying philosophy behind PBL fits well with 

the present trend in pre-service teacher education. Dues to various benefits, PBL was introduced 

as the teaching and learning approach in the course ‘English for Specific Purposes in Teacher 

education in the teacher education department of a state university in Turkey.  This was new to 

most students as it differed considerably from the traditional lectures and seminar approach they 

were more accustomed to.   

In the present study the steps described in the previous section were adopted. At the early stage 

of the learning process, pre-service teachers were provided with a thorough description of the 

PBL approach. This included introducing to participants the concept of PBL, the week by week 

procedures to be followed, the assessment scheme and the possible problems they would 

encounter during the PBL process. The assessment was based on each participant’s contribution 

to class discussions, demonstration of research efforts, and performance in PBL report writing 

and presentation of that report. At the end of the PBL learning process, each participant was 

required to write a reflection paper. The purpose of the reflection paper was to stimulate students’ 

thinking and reflections on their learning and to reflect upon their experiences during the PBL 

process with the outcomes they obtained through research and group discussions. 

The following procedures were implemented: 

• Introduction of students to the rationale of using PBL in the ESP course, the concept of PBL, the week 

by week procedures and the assessment scheme. 

• Arranging participants into groups of 4-6. 

• Asking each group to conduct a needs analysis in an ESP context to identify the central problem each 

group is to investigate. 

• Discussion and identification of the central problem, exploration and creation of learning issues about 

the problem, dividing the central problem into sub-problems and distribution of tasks among group 

members to conduct the investigation of a particular sub-problem. 

• Conducting of a literature survey to search for appropriate solutions to the sub-problem. 

In order to solve the sub-problems, it was observed that pre-service teachers were active in 

searching for information from a variety of sources, such as visits to an ESP context in the 

university or in a vocational high school to interview ESP teachers and students, and conducting 

Internet, library searches, and reading some articles. 

• Report writing and presentation of PBL reports in class. 

• Completing reflection papers at the end of the PBL session. 

 

An exemplary PBL project 

In this particular PBL project, a team of pre-service teachers visited a Vocational high school on 

health sciences. They conducted a needs analysis to identify students’ needs and specific 

problems. Then, they worked on needs analysis to design a specific ESP course and to produce 

some ESP materials in order to gain a real life experience. Below is a short summary of the 

participants’ experience during this process:  
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 Firstly we read articles about needs analysis and we had information about how to 

 decide students’ needs and respond to them. Before we started our study, we chose a 

 vocational high school on health sciences as a group and got permission from the 

 school director to make an interview with students and teachers. We prepared some 

 questions for students and teachers and made our interview. It was a tiring process 

 but helpful for us to get information about students’ problems and their needs. Then 

 we analyzed their responses and we had a general view about their needs.  

The next part of the project involved preparing materials based on vocational high school 

students’ real life problems and needs.  This is highlighted by the participants below: 

 We prepared our materials according to those needs. We tried to take into consider 

 students’ thoughts and opinions during the process. We thought that it would be very 

 important to know about history of what you are doing during your whole life; so, we 

 put the “History of Nursing” as a first unit. Then we put “Ethics” as a second unit. It 

 includes anything about nursing. We also aimed to develop students’ language skills 

 through different activities.  

 

Conclusion 

This study has illustrated how PBL, as an innovative learning approach, can be incorporated into 

an ESP pre-service teacher education course in order to prepare prospective teachers of English 

to handle ESP-related problems in their future teaching profession more effectively. The 21st 

century society requires graduates from the teacher education departments to have both 

knowledge and skills to cope with emerging educational problems. One way to achieve this is to 

be connected to real-world problems. The present study has demonstrated that while learning 

ESP, teacher candidates can think deeply about ESP – related issues, solve problems 

collaboratively in teams and carry out projects. Incorporating PBL in an ESP course has the 

potential to achieve this objective by equipping pre-service teachers with the necessary 

knowledge and skills to prepare them for a world of reality. 
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ÇEVİRİ EYLEMİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ 
 

Coşkun DOĞAN166  
 

ÖZET 

Çeviri insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlar arası anlaşma aracı olan dil ve diller olduğu sürece 

çeviri eylemi de vardır. İnsanların duygu, düşünce ve bilgilerinin ileti şeklinde karşısındakilere 

aktarma çabası ortak dilde olmadığı zaman, çeviri eylemi iletiyi anlaşılır dilde eşdeğer yapan 

aktarım aracıdır. Ancak bu bağlamda doğru bir iletişim kurabilmek için hedef dilin kültürel 

değerlerinin de doğru aktarılması gereklidir. Çünkü dil ve kültür birbirinden ayrılmaz bir bütündür. 

Dil ve kültür çevirinin de ana öğesidir. Çeviri alanında yaşanan yeni paradigma değişimi ile birlikte , 

artık çeviri eylemi daha fazla kültür ve kültürün pratiğinin uygulandığı toplum odaklı 

gerçekleşmektedir. Bu anlamda çevirmenin aktarım yapacağı hedef dillerin dilsel özellikleri yanında 

sosyo-kültürel yapısını da bilmek zorundadır. Çeviri eylemi her iki dilin yapısının iyi 

çözümlemesinin yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, çevirmenin her iki dilin de sırasında 

sözcük, tümce yapılarının yanında kültürünün ve konuşulduğu toplumsal yapılarının da iyi tanıması 

beklenmektedir. Yabancı dil öğretiminde etkin bir dil öğretimi sağlayabilmek için, çok farklı dil 

öğretim yöntemleri uygulanmaktadır. Ancak inanılmaz bir şekilde gelişen teknoloji beraberinde 

insanlara farklı dillerde hızlı iletişim kurulmasını kaçınılmaz hale gelmiştir. Farklı dillerde en kısa 

sürede etkin bir iletişim için, bireylerin dilsel gereksinimlerinin karşılanması önemlidir. Bu da iyi 

düzenlenmiş bir çeviri eğitimi ile olasıdır. Bu çalışmada, ana dilin ve yabancı dilin birbirleriyle 

örtüşmesini sağlamak için hem kendi anadilinde hem de yabancı dilde dil bilgisel kavramların 

öğrenilmesinin gerekliliği ve bu anlamda çeviri eyleminin yabancı dil öğretiminde gerekliliği 

vurgulanacaktır. Dil öğretimi bir bütün olarak ele alınması gereken bir olaydır. Bu nedenle yabancı 

dil öğretimi derslerinde, dil öğrenenlerin kendi dil bilinçlerini, dil duyarlılıklarını, farklı dilsel 

ifadelerin anlamlarını öğrenmelerinin yanında sözdizimsel, anlambilimsel ve biçembilimsel bilgileri 

de çeviri etkinliği aracılığı ile öğrenebilecekleri nitel bir araştırma şeklinde yorumlamaya dayalı 

olarak irdelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Dil ve Kültür, Yabancı Dil Öğretimi, Çeviri, Çevirmen, Kültürlerarası İletişim. 

 

Giriş 

Çeviri olgusu ve yabancı dil öğretimi birbirinden farklı olarak görülmesine rağmen birbirlerini 

tamamlayan yap-boz parçaları gibidir. Çeviri etkinliği yabancı dilin kullanılmasında özellikle dil 

yapılarının çözümlenmesi açısından büyük katkılar sağlamaktadır. Ayrıca çeviri sözcük bilgisini 

zenginleştirmekte ve yabancı dilin anlaşılmasını kolaylaştırmaktadır.   

Çeviri olgusu, dillerin birbirinden farklı sözcüklerden ve dilsel yapılardan oluştuğunu gösteren 

etkinliktir. Dilsel aktarım aracı olan çeviri aracılığı ile karşılaştırmalı bir öğrenme 

gerçekleşmektedir. Ancak çeviri eyleminin yabancı dil öğretiminde kullanılabilmesi için her iki 

dilde belli dil düzeyi olması gerekliliği düşünülmektedir. Fakat çeviri etkinliği dilsel bir 

dönüştürme eylemi olması nedeniyle zihinsel bir etkinliktir. Bu anlamda da çeviri etkinliği 

yabancı dil öğretimi için kaçınılmazdır.   

                                                 

 

 

166 Öğr. Gör. Dr., Trakya Üniversitesi, coskundogan2002@yahoo.de. 



460 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Çeviri etkinliğinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi için her iki dilin söz dizimi hakkında bilgi 

edinilmesi koşuldur. Bu anlamda yabancı dil öğrenen kimse hem kendi ana dilinin hem de 

öğrendiği yabancı dilin yapısının bilincine varma şansına kavuşmaktadır. Ayrıca çeviri etkinliği 

sayesinde yabancı dil öğrenirken okuma ve yazma becerileri de gelişmektedir.    

İnsanlık tarihi kadar eski bir etkinlik olan çeviri, farklı dillere sahip toplumlararası dillerötesi bir 

iletişim aracıdır. Çeviri etkinliği bir yabancı dil öğretim yöntemi olarak farklı dillerin arka planını 

oluşturan kültürlerinin öğrenilmesine olanak sağlarken, kültürel değerlerin uygulandığı toplumun 

yapısının da tanınmasına yardımcı olmaktadır.  

 

Çeviri ve Yabancı Dil Öğretimi 

Yabancı dil öğrenirken merak edilen olgular; duyguların ve düşüncelerin o dilde nasıl 

söyleneceğidir. İki dil arasında eşdeğerlilik kurabilme çabası içerisinde olan öğrencinin her iki dil 

becerisi de gelişecektir. Bunun nedeni öğrencinin kendi dili ile yabancı dili örtüştürme çabasıdır. 

Bu çaba yabancı dil öğrenen kimsenin kendi anadilinin dilbilgisel yapılarının gelişmesine de 

katkıda bulunurken, yabancı dil öğrenim başarısını da arttırmaktadır. Bu konuda Günyol (1986) 

şöyle düşünmektedir. 

Çeviri çabasının en büyük yararı, kendi dilimizin bilincine varmış olmaktır. Çeviride, yani 

yabancı dillerden aktarımlarda kendi dilimizin ne gibi imkanlarının olduğunu bulup buluşturmak, 

onları zorlaya zorlaya bir eşdeğerliliğe erişmek ön planda yer almaktadır. Çeviri çevirmeni keni 

diliyle yabancı dilin örtüşmesinde korkunç bir sınava zorlamaktadır. Özellikle bir duyguyu, bir 

düşünceyi Türkçede nasıl söyleyebiliriz kaygısı içindedir (Akt: Yalçın, 2015:45).  

Çeviri dil öğretiminde gerekli olan dört temel becerinin öğretimi konusunda yardımcı olan bir 

etkinliktir. Çevirinin malzemesi olan kaynak metninin çözümlemesinde “Okuma ve Anlama” 

becerileri; erek metni oluşturma safhasında da “Konuşma ve Yazma” becerileri öğretimi 

gerçekleştirilmektedir. Yabancı dil öğrencisi okuma esnasında dilin yapısal özelliklerini, 

konuşma esnasında da kelime hazinesini genişletecek ve cümle içerisinde kelimelerin türlerine 

göre konumlarını öğrenerek dilin inceliklerini sezecektir. Bu konuyla ilgili Aktaş’ın görüşü 

şöyledir: 

Yabancı dil öğretiminde çeviriyi bir öğretim aracı olarak kabul edebiliriz, çünkü çeviri işleminde, 

iki dilin çeşitli alanlarla ilgili anlatım biçimlerinin en etkin bir şekilde kullanılması ve bunların 

birbirine aktarılması söz konusudur (Aktaş, 1996:203).        

Karşılıklı olarak çeviri etkinliğinin gerçekleştirildiği dillerin yapısal farklılıklarının ve benzer 

yönlerinin öğrenilmesi, öğrencinin her iki dili de etkili bir şekilde kullanmasını sağlayacaktır. 

Ayrıca bilişsel bir etkinlik olan çeviri eyleminin yabancı dil öğrencilerine her alanda çözümleyici 

düşünmeleri konusunda katkısı olması söz konusudur. Kaynak metnin erek metne aktarılması 

sürecinde çeviri uygulamasının aşağıda Wiliss’in (1980:72) önerileri doğrultusunda yapılması, 

yabancı dil öğretimde çeviri dersinin işlenişi konusunda öğreticilere ışık tutacaktır.  

1. Metni oluşturan sözcüklerin sözcük, sözdizimi, anlam bakımından incelemek  

2. Çeviri sırasında oluşabilecek sorunları öngörmek  

3. Tespit edilen sorunları gözden geçirip seçenekleri değerlendirmek ve erek metni oluşturmak  

4. İki dil arasında eşdeğerlik, yeterlik ve kabul edilebilirlik açısından değerlendirme yapmak  
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5. Erek metni tekrar kaynak metne aktararak bir tür sağlama yapmak, varsa hataları düzeltmek 

(Akt: Oğuz, 2014:58).  

Yabancı dili çeviri etkinliği aracılığı ile daha bilinçli öğrenme şansı bulan öğrenci, kaynak 

metnin bütününden yola çıkarak dilin ve kültürünün eşdeğerliliğinin ne ölçüde sağlandığının 

değerlendirmesini yapabilmektedir. Bu anlamda yabancı dilin kültürel değerleri hakkında yeterli 

bilgi ve beceriye sahip olan öğrenci yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilmektedir. Çeviri 

yapabilmek için yabancı dil bilmenin yanında ana dilinde çok iyi bilinmesi gerekmektedir. 

Ayrıca yabancı dili değişik kullanım biçimleri de çeviri yoluyla öğrenilmektedir. Bu da yabancı 

dilde öğrenilen konuların tekrarı ve dilbilgisi konularının çözümlenmesine bağlıdır. Bu anlamda 

Boztaş şöyle düşünmektedir. 

Bugün birçok dilbilimci çevirinin öğrencinin ulaştığı dil düzeyine göre yapılmasını 

önermektedirler. Bunun için ileri düzeyde bir yabancı dil bilmeyi çeviriye başlamanın ön koşulu 

saymaktadırlar. Çevirinin ancak öğrencilerin erek dilin değişik kullanımlarını, metin türlerini, dil 

kesitlerini ve dilin bağlam içerisinde kullanılması gibi konuları ayrıntılı bilmesiyle olanaklı 

olabileceğine inanmaktadır. Başka deyişle çeviri eğitimi dil öğretimi bittiğinde başlamalıdır. Zira 

çeviri yabancı dil öğretiminde etkin bir dil kullanma aracıdır. Bu nedenle de yabancı dil bilgisini 

pekiştirmede çok yararlı bir etkinlik olarak yararlanmalıdır (Boztaş,1996: 294).    

Yabancı dilde yazılmış her türlü metnin dil yapılarının çözümlenerek anlaşılmasına yönelik bir 

dil öğretimi, öğrenenlerin o dilde yazılmış eserlerin tanınmasına olanak sağlamaktadır. Bu 

nedenle yabancı dil öğretiminde çeviri eylemini ön plana çıkaran Dilbilgisi Çeviri Yönteminin 

dayandığı temel ilkelerin bilinmesi gerekmektedir.      

 

Dilbilgisi Çeviri Yöntemi ve Yabancı Dil Öğretimi 

16. ve 17. yüzyıllarda bugün dünyada sıkça yabancı dil olarak konuşulan dillere (Fransızca, 

İngilizce, Almanca gibi) göre daha üstün sayılan Latince ve eski Yunanca ölü bir dillerdir. 

Latince ve eski yunanca yazılmış eserlerin incelenmesi dilbilim ve dilbilgisi çözümlemeleriyle 

yapılmaktadır. Bu nedenle Dilbilgisi- Çeviri yöntemi ile yabancı dil öğretimi başlamış ve 

iletişime yönelik bir işlev taşımayan bu yöntem ikinci dünya savaşına kadar tek yabancı dil 

öğretim yöntemi olarak eğitim kurumlarında kullanılmıştır.  Bu anlamda Neuner’in düşüncesi 

şöyledir.   

Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi, dil öğretiminde kullanılan en eski yöntemlerden biridir. Avrupa’da 

İngilizce ve Fransızca öğretiminde uzun yıllar kullanılmıştır. Dil Bilgisi-Çeviri Yöntemi’nde çeviri 

üzerinden dil öğretimi yapılmaktadır ancak en çok üzerinde durulan nokta dil bilgisel yapılardır. 

Öğrenilen dil, bir noktadan sonra dil bilgisel yapıların ötesine gitmemekte ve iletişimsel bir 

boyuta taşınamamaktadır (Neuner, 2002: 19).  

 

Dilbilgisi-Çeviri yöntemi ile dilbilgisi kuralları ve sözcükler öğretilerek kaynak dilden erek dile 

birebir çeviriler yapılması söz konusuydu. Yabancı dil öğretimi özellikle dilbilgisi kuralları ana 

dil aracıyla karşılaştırmalı olarak öğretilmekteydi. Konuşma dilinin çok hatalar içerdiği 

düşüncesinden hareketle, bu yöntemde daha doğru düşünce anlatımının söz konusu olduğu 
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yazma ve okuma becerilerine daha fazla ağırlık verilmekteydi. Thornton –Smith bu konuda şöyle 

düşünmektedir. 

Yabancı dil öğrenme sürecinin zihinsel düzeyde büyük ölçüde öğrencinin anadili yardımıyla 

gerçekleştiği ve genellikle zihinde dillerden birinin diğerine göre baskın olmasından dolayı 

düşünce ve anlam aktarımının yani çevirinin kaçınılmaz olduğunu, ayrıca çevirinin etkili bir dil 

öğretim yöntemi olduğunu az da olsa öğrencilere öğrendiklerini eleştirisel bir şekilde analiz ve 

sentez yapma fırsatı sağladığını belirtmektedir (Akt: Yalçın, 2015:46). 

Dilbilgisi-Çeviri Yönteminde öğrencilere dilbilgisi kuralları ve bunlarla ilgili örnek tümceler, 

tümce yapıları verilmekte, dilbilgisi kuralları ve erek dildeki sözcüklerin ana dildeki anlamları 

ezberletilmekteydi. Bu yöntemin öğrenme teorisi kelime bilgisi ve dilbilgisi olması nedeniyle; 

yabancı dil öğrencisinin sözlü iletişim becerisinin geliştirilmesi ve kelimelerin sesletimiyle ilgili 

herhangi bir etkinlik yapılmamaktadır. Bu nedenle öğrenci duyduğunu anlamakta ve konuşmakta 

sorun yaşamaktadır. Bu anlamda Şenel şöyle düşünmektedir. 

Öğrencinin, anadilinin dilbilgisi kurallarına hakim olması gerekir, çünkü bu konuda bilgi 

eksikliği, kullanım hatası gibi bazı sorunlar yaşıyorsa bu yöntemle hedef dili öğrenmesi mümkün 

değildir. Sınıflarda telaffuz, konuşma va dinleme becerileri alanında herhangi bir çalışma 

yapılmadığı için, bu yöntemle öğrenilen yabancı dil sözlü iletişimi ve etkileşimi sağlama 

konusunda yetersiz kalmaktadır (Akt: Şenel, 2015:32).  

Yirminci yüzyılda iletişimin ön plana çıkmasıyla birlikte, yabancı dil öğretiminde “İletişimsel 

Yöntemler” kullanılmaya başlamış ve çeviri etkinliği yabancı dil öğretiminde kullanılmamaya 

başlanılmıştır. Ancak çeviri dersleri, öğrencilerin dil bilinçlerini ve dil duyarlılığını arttırması 

nedeniyle, dillerin inceliklerini öğrenilmesinde kullanılmasında son derece fayda sağlamaktadır. 

Bu anlamda Swan şöyle düşünmektedir.  

Belirli dilbilgisi yapılarına hakim olmak anlaşılabilir cümleler kurmamızı sağlar. Bu yapılar 

sayesinde daha iyi iletişim kurabiliriz ve anlatmak istediğimizi konuştuğumuz kişilere daha hızlı 

ve kolay bir şekilde aktarabiliriz. Genellikle temel dilbilgisi listesinde fiiller, soru ve olumsuz 

yapılar, zamanlar ve yardımcı fiiller bulunmaktadır. Dolayısıyla dilbilgisi olmadan, konuşulan ve 

yazılan şeyler kelimelerin düzensiz ve karmaşık bir şekilde bir araya gelmesinden ibaret olur 

(Akt: Dilber, 2015:372).  

Yine Dilbilgisi- Çeviri yöntemi yabancı dil öğretiminde çevirinin bir araç olarak kullanılmasının, 

dört temel dil öğretim becerilerinin edinmelerinin yanında dillerin çözümleme yeteneklerinin 

gelişmesine olanak sağlamaktadır. Çeviri etkinliği; her iki dilin kültürel değerlerinin bilgi olarak 

öğrenilmesini ve kültürel farklılıklar konusunda duyarlı davranmalarına katkı sunacaktır.  Her 

kaynak dil, yüzyıllardır kuşaklar arasında aktarım için köprü görevini üstlendiği kültürel 

değerleri ve dili kullanan ulusun düşünce tarzını yansıtmaktadır. Bu anlamda Humboldt şöyle 

düşünmektedir.  

Dil adeta ulusların ruhlarının dış görünüşüdür, dilleri ruhlarıdır, ruhları da dilleri; bunların 

birbirinin aynı olduğu ne kadar vurgulansa azdır (Akt: Kızıltan, 2001:63).   

Kaynak dilin iyi analiz edilmesi kültürel öğelerinin tanınmasına olanak sağlayacaktır. Bil dili iyi 

öğrenmek, dili konuşan toplumun dünya görüşünün tanınması da gerektirmektedir.  
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Çeviri ve Kültür  

Çok eskiden beri insanlığın hizmetinde olan çeviri etkinliği, toplumlararasında ve 

kültürlerarasında diller ötesi bir olgudur. Akşit’in deyimiyle “başka dillerin tanımlandığı başka 

dünyaların tanıtılması” olan çeviri; Vardar’a göre ise; “Kaynak dilde düzenlenmiş bildirileri 

anlam ve biçem bakımından eşdeğerlikl sağlayarak bir başka dile aktarım işlemi” olarak 

tanımlanmaktadır.  

İçerik ve biçemi korunması gereken kaynak metnin erek dille aktarımı karmaşık bir süreç 

şeklindedir. Öteki dil ve kültürlerin tanınmasını sağlayan ve bilinenle bilinmeyeni karşılaştıran 

bir ürün olan çeviri etkinliği ufuklara yeni pencere açılmasını sağlamaktadır. Bu anlamda 

farklılıkların anlaşılmasını sağlayarak dünya barışına katkıda bulunan çeviri etkinliğinin ne kadar 

yaşamsal bir öneme sahip olduğu görülmektedir.  

Kültürün oldukça çok tanımı söz konusudur. TDK (1974) Eğitim Bilimleri Sözlüğünde kültür; 

“Bir toplumu ya da halkı duyuş, düşünüş, yaşayış bakımından öbürlerinden ayıran ve gerek 

özdeksel gerek tinsel alanlarda oluşturulan ürünlerin tümü” şeklinde tanımlanmaktadır. Kültür 

olgusu insan yığınlarının ortak değerler etrafında ve sosyal kurumlar etrafında toplayarak ulus 

haline gelmesini sağlamaktadır.  

Çeviri etkinliğinin yabancı dil öğretiminde kullanılması, kaynak dil ve erek dil kültürlerindeki 

farklılıkların belirlenmesi ve dilsel analizlerin yapılarak eşdeğerliliğin sağlanması açısından 

gereklidir. Kültürel eşdeğerlik açısından kaynak dilin kültürüne özgü farklılıkların erek kültüre 

okurun, en kolay anlayabileceği bir biçimde aktarılması gerekir. Çeviri aracılığı ile yabancı dil 

öğretiminde, erek dilin mantığı ve dünya görüşü de öğrenilmek zorundadır. Bu anlamda çeviri ile 

yabancı dil öğretiminde kültürlerarası dinamik ilişkiler ortaya çıkmaktadır. Bu anlamda Arı şöyle 

söylemektedir. 

Dil eğitiminin odağında, dilin soyut metinler olarak değil, kültürel kimlikler olarak öğretilmesi 

yer alır. Öğrenilen şey yabancı bir dilden ziyade, yabancı kültürdür. Yabancı bir dili öğrenmek 

yabancı bir kültürü öğrenmek ve kendi kültürüyle karşılaştırmaktır aynı zamanda (Arı, 2016: 

15).  

Kaynak dilden erek dile aktarılacak her metnin çözümlenme aşamasında çevirmen için her iki 

dilin dilsel yapılarının dışında daha fazlası gerekmektedir. Bunlar kültürel öğelerin anlanması, 

erek kültür bağlamında yorumlanması ve dilbilgisel çözümlemesi yapılarak çevrilmesidir. Dil 

konuşulduğu toplumun kültürünün yansıtması açısından çok önemlidir. Bu nedenle kaynak dil ait 

metnin dilbilgisel çözümlenmesi anlamsal olarak çözümlenmesini gerektirmektedir. Bu da çok 

yönlü olarak yabancı dilin öğrenilmesine katı sunmaktadır. Bu konuda Kayra ve Aslan şöyle 

düşünmektedir.  

Kültür ve çeviri, ilgili yabancı dilin dilsel özelliklerini tanımaya yardımcı olduğu gibi, işlevsel ve 

iletişimsel çehresini de daha iyi görmemizi sağlar. Bir dil, sözcüklerden ibaret değildir. Bir 

anlayışı, bir kültürü de simgeler. Yani her dil, çok yönlü bir değerler ve anlayışlar sistemi olarak 

algılanmalıdır. Bu nedenle kültür ve kültürün bir başka boyutunu oluşturan çeviri olgusu, yabancı 

dil öğretiminde önemli birer etkendirler (Kayra ve Aslan, 1996:175). 

Çeviri olgusu iki farklı dil arasında salt dilsel ve anlamsal bir aktarım olarak görülmemelidir. 

Çeviri yirminci yüzyılın sonlarında çok dili ve çok kültürlü toplumların oluşmasıyla vazgeçilmez 
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hale gelmiştir. Bu anlamda çeviri etkinliği, yabancı dil öğrenenlere farklı toplumların değer 

yargılarını, toplumsal, siyasal, tarihsel konumlarını da analiz ederek öğrenmelerini 

sağlamaktadır. Bu nedenle çeviri ve kültür birbirinden ayrı düşünülmemelidir.   

Sonuç 

Yabancı dilin ana dille karşılaştırmalı bir şekilde öğretilmesine olanak sağlayan çeviri olgusu 

hem kaynak dilde hem de erek dilde dilsel yapıların öğrenilmesinin yanında sözcük dağarcığının 

gelişmesini ve dört temel dil becerisinin gelişmesini sağlayan bir zihinsel etkinlidir. Yabancı 

dilin yapısal, anlamsal ve kültürel olarak anlaşılmasına olanak sağlamaktadır. Bu anlamda çeviri 

ile yabancı dil öğretimi bir bütünün iki yarısıdır  

Dilbilgisi çeviri yöntemi, yabancı dil öğretiminde öğrencinin aktif olarak yer almasını ve bu 

anlamda kalıcı öğrenmenin zihinsel bir takım işlemleri harekete geçiren etkinlikleri 

sağlamaktadır. Her iki dilin çeviri aracılığı ile yapısal olarak karşılaştırılması etkin bir yabancı dil 

öğretimine olanak vermektedir. Ayrıca çeviri çok yönlü bir uygulama olması nedeniyle yabancı 

dil öğrencisinin konuşma ve yazma becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunmaktadır.      

Farklı yaşam biçimleri sürdüren toplumlarla nasıl bir iletişim kurulması gerektiği ve bu anlamda 

kendi kültürel değerlerini kaybetmeden dünyadaki yaşama ait düşüncelerinin anlaşılmasını 

sağlayacak çeviri olgusunun rolünün gelecekte sorunların oluşmaması açısından büyük önem 

taşıdığı bilinmelidir. 
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FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI DERSİNİN 

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN DENEYLERİNE YÖNELİK 

TUTUMLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 
 

 

Nebi ALTUNOVA167, Gürol ZIRHLIOĞLU168  
 

 

ÖZET 
Bu araştırma, Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları Dersinin sınıf öğretmeni adaylarının fen 

deneylerine yönelik tutumlarına etkisini belirleme amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda 

aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları Dersi sınıf 

öğretmeni adaylarının fen deneylerine yönelik tutumlarını etkilemekte midir? Cinsiyete göre 

öğretmen adaylarının sontest puanları anlamlı farklılık göstermekte midir? Mezun olunan lise 

türüne göre Öğretmen adaylarının fen deneylerine yönelik tutumları değişmekte midir? Öğretmen 

adaylarının sahip oldukları genel not ortalamaları fen deneylerine yönelik tutumlarını etkilemekte 

midir? Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören 61 Sınıf 

öğretmeni adayının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada gerekli verilerin elde edilebilmesi 

amacıyla, araştırmacı izni alınarak, Yıldız, Akpınar, Aydoğdu ve Ergin tarafından 2007 yılında 

geliştirilmiş olan “Fen Deneylerine Yönelik Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma grubundan 

toplanan verilerin analizinde öncelikle kullanılacak olan istatistiksel yöntemleri belirlemek amacıyla 

normalite testi yapılmıştır. Buna göre diğer analizlerde ilişkili örneklem t-testi, bağımsız gruplar t 

testi kullanılmıştır. Diğer verilerin analizinde ise Kruskal Wallis H testi kullanılmıştır. ilişkili 

örneklem t- testi sonuçlarına göre FDYTÖ ortalama puanlarına ilişkin öntest ortalamaları ile sontest 

ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olduğu görülmektedir. Bu farkın 

istatistiksel açıdan sontest ortalamaları lehine olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla Fen ve 

teknoloji laboratuvar uygulamaları dersinin sınıf öğretmeni adaylarının fen deneylerine yönelik 

tutumlarına pozitif yönde katkı sağladığı söylenebilir. bağımsız gruplar t-testi sonuçlarına göre 

FDYTÖ ortalama puanlarına ilişkin sontest ortalamaları arasında cinsiyete göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının fen deneylerine yönelik 

tutumlarına ait sontest ortalama puanları arasında mezun olunan lise türüne göre anlamlı bir farkın 

olup olmadığı Kruskal Wallis H testi kullanılarak incelenmiş, öntest ve sontest ortalamaları 

arasında öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farkın olmadığı görülmektedir. Öğretmen adaylarının fen deneylerine yönelik tutumlarına ait öntest 

ve sontest ortalama puanları arasında sahip olunan genel not ortalamasına göre anlamlı bir farkın 

olup olmadığı Kruskal Wallis H testi kullanılarak incelenmiş ve FDYTÖ ortalama puanlarına ilişkin 

sontest ortalamaları arasında öğretmen adaylarının genel not ortalamalarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Fen Eğitimi, Sınıf Öğretmeni Adayları, Fen Deneylerine Yönelik. 
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ABSTRACT 
This study was conducted to determine the effect of  “Science and Technology Laboratory Practices” 

course on the attitudes of the pre-service teachers towards science experiments. The research was 

carried out with the participation of 61 prospective teachers who were studying at Van Yuzuncu Yil 

University, Faculty of Education Department of Primary Education, in 2017-2018 academic year 

spring semester. In order to obtain the necessary data, with the permission of the researcher, 

“Attitude Scale towards Science Experiments” which was developed by Yıldız, Akpınar, Aydoğdu and 

Ergin in 2007 was used. In order to determine the statistical methods to be used in the analysis of 

the data collected from the study group, normality test was performed. In the other analyzes, related 

sample t-test and independent groups t test were used. Nonparametric tests were used in the 

analysis of the data which could not be provided for normal distribution. At the end of the research, it 

was seen that there was a statistically significant difference between the pretest averages and 

posttest averages, and no significant differences were found between the posttest points according to 

the gender, the high school type graduated and the average grade. 

Keywords: Science Education, Classroom Teacher Candidates, Attitude Towards Science 

Experiments. 

 

GİRİŞ 

Fen bilimleri, doğal çevrede meydana gelen olayları sistemli bir şekilde inceleme, ileride 

meydana gelebilecek olayları da belli neden sonuç ilişkisine dayanarak kestirme çabası olarak 

tanımlanabilir (Aydoğdu ve Kesercioğlu, 2005). Abruscato’ya göre (1988) bir ülkede gelişmeyi 

ve kalkınmayı sağlayacak bilimsel etkinliklerin temelinde fen bilimleri yer alır. Günümüzde 

teknoloji, astronomi, mühendislik ve diğer birçok alandaki yeniliğin kaynağı fen bilimleridir 

(Hodson, 1988; Topsakal, 1999). Fen alanında temel bilimler olarak adlandırılan fizik, kimya ve 

biyolojinin bir çatı ders olarak fen bilimleri adı altında toplandığı ve ilk öğretilmeye başlandığı 

zaman ilkokul 3. sınıftır.   

Fen bilimleri dersinin programına ve içeriğine bakıldığında öğrencilere birtakım bilgi ve 

becerilerin kazandırılmasının hedeflendiği görülmektedir. Mevcut fen bilimleri dersi öğretim 

programının başlıca amacı bütün bireylerin fen okuryazarı olarak yetişmesi şeklinde 

açıklanmıştır (Akçay, 2017).  

Fen bilimleri dersi öğretim programının özel amaçları arasında, doğanın keşfedilmesi ve insan-

çevre arasındaki ilişkinin anlaşılması sürecinde, bilimsel süreç becerileri ve bilimsel araştırma 

yaklaşımını benimseyip bu alanlarda karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacı en başta 

sayılmıştır. Ardından öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma bilincini geliştirmek, günlük yaşam 

sorunlarına ilişkin sorumluluk alınmasını ve bu sorunları çözmede fen bilimlerine ilişkin bilgi, 

bilimsel süreç becerileri ve diğer yaşam becerilerinin kullanılmasını sağlamak diğer özel amaçlar 

olarak sayılmıştır. (MEB, 2018). Fen bilimleri alanına özgü beceriler incelendiğinde ise Bilimsel 

Süreç Becerileri, Yaşam Becerileri (Analitik düşünme, Karar verme, Yaratıcı düşünme, 

Girişimcilik, İletişim, Takım çalışması) Mühendislik ve Tasarım Becerilerinin fen bilimleri 

dersine kazandırılması gereken beceriler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ve 

çocukların bu becerilere sahip bireyler olarak yetişmesini sağlamak gelişmenin temel dinamikleri 

arasında yer aldığından (Akçay, 2017) çocuklara yukarıda belirtilen bilgi ve becerileri 

kazandıracak öğretmenlerin yeterli donanıma sahip olmaları oldukça önem arz etmektedir. 
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Fen bilimleri dersi öğrenme-öğretme sürecinde, diğer derslerde olduğu gibi, birçok yöntem ve 

teknik kullanılabilmektedir. Fen öğretiminde teorik bilgileri vermenin yanı sıra laboratuvar 

uygulamaları ve deney destekli ders anlatmak etkili bir öğretim için vazgeçilmezdir. Ancak 

ilkokulların içinde bulunduğu mevcut şartlar düşünüldüğünde fen bilimleri derslerini laboratuvar 

ortamında yapabilmek çoğunlukla mümkün olamamaktadır (Topsakal, 1999; Bahar, 2011; 

Şimşek ve Çınar, 2013). Laboratuvar bulunmayan okullarda sınıf içinde yapılacak deneylerle bu 

eksiklik kısmen giderilebilmektedir (Anagün ve Duban, 2016). Öğretmenin bu konudaki bilgi, 

beceri ve tutumu sınıf içi deneylerin yapılmasında etkili olduğunu söylemek mümkündür.   

İlkokul 3. ve 4. sınıf programlarında bulunan fen bilimleri dersini sınıf öğretmenleri 

yürütmektedir. 3. ve 4. sınıf öğretim programlarında yer alan bu derste öğrenciler temel fen 

kavramları ile ilk defa karşılaştıklarından öğretmenin fen alanında donanımlı olması önemli 

görülmektedir. Öğretmenler lisans eğitimlerini aldıkları dönemde fen bilimleri derslerini nasıl 

yürütecekleri, kullanacakları yöntem ve teknikleri nasıl seçmeleri gerektiği ile ilgili bazı dersler 

almaktadırlar (Çepni, Ayvacı, Bacanak, Özsevgeç ve Aydın, 2007). Sınıf öğretmenliği lisans 

programı incelendiğinde sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi ile ilgili 4 yıl boyunca “Fen ve 

Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları” ve “Fen ve Teknoloji Öğretimi” şeklinde 2 ders aldıkları 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının meslek hayatlarında yürütecekleri fen bilimleri derslerinde 

yetkin olmalarında 4 yarıyıl boyunca alınan bu derslerin verimli hale getirtilmesi yararlı 

olacaktır. Özellikle sınıf öğretmenliği lisans programının 3 ve 4. yarıyıllarında yer alan “Fen ve 

Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları” dersinde geliştirilecek beceri ve olumlu tutumlar sınıf 

öğretmenlerinin deney yapabilmek için iyi fırsatlar sunmaktadır (Ayas, Çepni ve Akdeniz, 1994; 

akt. Şenol ve Böyük, 2015). 

“Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları” dersinin içeriği incelendiğinde fen ve teknoloji 

öğretiminde laboratuvarın önemi ve amacı, yapılandırmacı yaklaşım ve laboratuvar çalışmaları, 

laboratuvarda güvenlik gibi konuların üzerinde durulması gerektiği anlaşılmaktadır (Çepni, 

Ayvacı, Bacanak, Özsevgeç ve Aydın, 2007). Bu hususlara ek olarak fen bilimleri öğretimi 

yapacak öğretmenlerden bilimsel yöntem, bilimsel süreç becerileri ve nasıl kazandırıldıkları, 

deney çeşitleri, İlkokula yönelik laboratuvar deneyleri (deneylerin planlanması, yürütülmesi ve 

deneylerin sonuçlarının değerlendirilmesi), deney çalışma yaprakları ve deney raporu hazırlama, 

basit ve ucuz malzemelerle yapılabilecek deney örneklerini gösterme, grup çalışmaları yaptırma 

gibi becerilere sahip olmaları beklenmektedir (Karamustafaoğlu ve Yaman, 2013). Bu bağlamda 

lisans eğitimi döneminde alınan “Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları” dersinin sözü 

geçen becerilerin kazanılmasında önemli bir rolü bulunmaktadır.  

 

ARAŞTIRMANIN AMACI  

Bu araştırma, “Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları” dersinin sınıf öğretmeni adaylarının 

fen deneylerine yönelik tutumlarına etkisini belirleme amacıyla yapılmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

I. “Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları” dersi sınıf öğretmeni adaylarının fen 

deneylerine yönelik tutumlarını etkilemekte midir? 
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II. Cinsiyete göre öğretmen adaylarının sontest puanları anlamlı farklılık göstermekte 

midir? 

III. Mezun olunan lise türüne göre Öğretmen adaylarının fen deneylerine yönelik 

tutumları değişmekte midir? 

IV. Öğretmen adaylarının sahip oldukları genel not ortalamaları fen deneylerine yönelik 

tutumlarını etkilemekte midir? 

 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Bu çalışma, zayıf deneysel desenlerden tek grup öntest-sontest modeli ile desenlenmiştir. 

Seçkisizlik ve eşleştirmenin olmadığı bu modelde uygulama öncesinde ve uygulama sonunda 

aynı ölçme araçları ile ölçümler yapılarak uygulanan yöntemin etkisi test edilir (Büyüköztürk, 

Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016).  

Çalışma Grubu 

Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı'nda öğrenim gören 2. Sınıf 

öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 61 öğretmen adayı çalışma grubunu oluşturmuştur. 

Önteste veya sonteste katılamayan deneklerin cevapları kapsama dahil edilmemiştir. Çalışmaya 

dahil olan katılımcıların demografik özellikleri aşağıda tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Katılımcılara Ait Cinsiyet Özellikleri 

Cinsiyet  Sayı (N) Yüzde (%) Toplam yüzde (%) 

Kadın 40 65,6 65,6 

Erkek 21 34,4 100,0 

Toplam 61 100,0  

Veri Toplama Araçları 

Bu çalışmada gerekli verilerin elde edilebilmesi amacıyla, araştırmacı izni alınarak, Yıldız, 

Akpınar, Aydoğdu ve Ergin tarafından 2007 yılında geliştirilmiş olan “Fen Deneylerine Yönelik 

Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek 5’li likert tipinde derecelendirilmiş olup, Cronbach’s 

Alpha Güvenirlik Katsayısı .92’dir. Bu çalışma için ise Cronbach’s Alpha değeri .93 olarak 

hesaplanmıştır. Elde edilen bu değer, ölçeğin güvenirliğinin yüksek olduğunu göstermektedir.  

Verilerin Analizi 

Araştırmanın uygulama aşamasında çalışma grubu ile ders içeriğine uygun olarak “Fen ve 

Teknolojik Laboratuvar Uygulamaları” dersi işlenmiştir. Çalışma grubunda dönem başında ve 

dönem sonunda aynı bağımlı değişken gözlenmiş (fen deneylerine yönelik tutum) ve bu 

değişkene ilişkin öntest ve sontest puanları alınarak karşılaştırma yapılmıştır. Çalışma grubundan 

toplanan verilerin analizinde öncelikle kullanılacak olan istatistiksel yöntemleri belirlemek 

amacıyla normalite testi yapılmıştır. Buna göre diğer analizlerde ilişkili örneklem t-testi ve 

bağımsız gruplar t testi kullanılmıştır. Normal dağılım göstermeyen verilerin analizinde ise 

parametrik olmayan testlerden yararlanılmıştır. 
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BULGULAR 

Araştırmada sonucunda elde edilen verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla normallik testi yapılmıştır. Normallik testi Shapiro-Wilk testi ile analiz 

edilmiştir. Çalışma grubundaki katılımcı sayısı toplamda 30 kişinin üzerinde olduğundan 

verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için shapiro-wilk testi değerleri 

esas alınmıştır. Test sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda Tablo 2’de sunulmuştur.  

Tablo 2. FDYTÖ Ölçeği Verileri Shapiro-Wilk Testi Sonuçları 

  İstatistik Sd p 

FDYTÖ  Öntest 

Sontest 

,907 

,966 

20 

20 

,056 

,676 

Tablo 2 incelenecek olursa her bir veri setinin normal dağılım gösterdiği (p>0.05) 

söylenebilir. Öntest ve sontest puanlarının normal dağılım göstermesi, verilere parametrik 

testlerin uygulanabileceği anlamına gelmektedir. 

Bu çalışmada öğretmen adaylarının fen deneylerine yönelik tutumlarına ait öntest ve sontest 

ortalama puanları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığı ilişkili örneklem t-testi tekniği 

kullanılarak incelenmiş ve sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının FDYTÖ’ye İlişkin Öntest ve Sontest Ortalama  

Puanlarının İlişkili Örneklem t-Testi Sonuçları 

Ölçekler  N    sd     t p 

FDYTÖ 
Öntest 

Sontest  

61 

61 

65.38 

74.20 

17.45 

12.98 

 -3.27 

 

.002 

Tablo 3 incelendiğinde ilişkili örneklem t-testi sonuçlarına göre FDYTÖ ortalama puanlarına 

ilişkin öntest ortalamaları ile sontest ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

farkın olduğu görülmektedir. [t(60) = -3.27, p= .002<.05]. Bu farkın istatistiksel açıdan 

sontest ortalamaları lehine olduğunu söylemek mümkündür. Dolayısıyla “Fen ve Teknoloji 

Laboratuvar Uygulamaları” dersinin sınıf öğretmeni adaylarının fen deneylerine yönelik 

tutumlarına pozitif yönde katkı sağladığı söylenebilir.  

Öğretmen adaylarının fen deneylerine yönelik tutumlarına ait öntest ve sontest ortalama 

puanları arasında cinsiyete göre anlamlı bir farkın olup olmadığını anlamak için bağımsız 

gruplar t-testi kullanılarak incelenmiş ve sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Sınıf Öğretmeni Adaylarının FDYTÖ’ye İlişkin Öntest ve Sontest Ortalama 

Puanlarının Cinsiyete Göre Bağımsız Gruplar t-Testi Sonuçları 

Ölçekler  N  s   t p 

Öntest  Kadın  

Erkek  

40 

21 

65.50 

65.14 

16.82 

19.01 

.08 .940 

Sontest Kadın  

Erkek  

40 

21 

62.15 

62.00 

5.79 

5.24 

.40 

 

.690 

Tablo 4 incelendiğinde bağımsız gruplar t-testi sonuçlarına göre FDYTÖ öntest ortalama 

puanları arasında cinsiyete göre bir fark bulunmamaktadır [t(60)= 0.08, p= .940>.05]. Aynı 

şekilde sontest ortalamaları arasında da cinsiyete göre istatistiksel olarak anlamlı bir farkın 

olmadığı görülmektedir [t(60)= 0.40, p= .690>.05]. Ancak ortalamalara bakıldığında hem 

X

X
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kadınlarda hem erkeklerde bir artış olduğu gözlenmiştir. Kadın ve erkek sınıf öğretmeni 

adaylarının sontest puan ortalamalarının yakın ve orta düzeyde olması fen deneylerine 

yönelik tutumlarının benzer olduğuna işaret etmektedir. 

Öğretmen adaylarının fen deneylerine yönelik tutumlarına ait öntest ve sontest ortalama 

puanları arasında mezun olunan lise türüne göre anlamlı bir farkın olup olmadığı Kruskal 

Wallis H testi kullanılarak incelenmiş ve sonuçlar Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Sınıf Öğretmeni Adaylarının FDYTÖ’ye İlişkin Öntest ve Sontest Ortalama 

Puanlarının Mezun Olunan Lise Türüne Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Test türü Lise Türü                   Sayı Sıra ort. sd Krus. W.-H p 

 

öntest 

Genel Lise 

Anadolu Lisesi 

Anadolu Öğretmen Lisesi 

Diğer Lise 

22 

28 

7 

4 

27.05 

32.95 

35.29 

31.63 

3 1.84 .606 

 

 

sontest 

Genel Lise 

Anadolu Lisesi 

Anadolu Öğretmen Lisesi 

Diğer Lise 

22 

28 

7 

4 

32.93 

31.20 

29.64 

21.38 

3 1.48 .686 

Tablo 5 incelendiğinde Kruskal Wallis H testi sonuçlarına göre FDYTÖ ortalama puanlarına 

ilişkin sontest ortalamaları arasında öğretmen adaylarının mezun oldukları lise türüne göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (p= .606>.05). Mezun olunan 

lise türüne göre öğretmen adaylarının fen deneylerine yönelik tutumlarının değişiklik 

göstermemesi alınan dersin her düzeye hitap ettiğini göstermektedir denilebilir. 

Öğretmen adaylarının fen deneylerine yönelik tutumlarına ait öntest ve sontest ortalama 

puanları arasında sahip olunan genel not ortalamasına göre anlamlı bir farkın olup olmadığı 

Kruskal Wallis H testi kullanılarak incelenmiş ve sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo 6. Sınıf Öğretmeni Adaylarının FDYTÖ’ye İlişkin Öntest ve Sontest Ortalama  

Puanlarının Genel Not Ortalamasına Göre Kruskal Wallis H Testi Sonuçları 

Test 

türü 

GANO 

aralığı                 

Sayı Sıra 

ort.    

sd Krus. 

W.-H 

p 

 

öntest 

2.00 – 2.50 

2.51 – 3.00 

3.01 – 3.50 

3.51 – 4.00 

5 

26 

27 

3 

24.40 

32.27 

31.93 

22.67 

3 1.560 .668 

 

 

sontest 

2.00 – 2.50 

2.51 – 3.00 

3.01 – 3.50 

3.51 – 4.00 

5 

26 

27 

3 

18.50 

35.19 

28.98 

33.67 

3 4.351 .226 

Tablo 6 incelendiğinde Kruskal Wallis H testi sonuçlarına göre FDYTÖ ortalama puanlarına 

ilişkin öntest puanları arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Bununla birlikte sontest 

ortalamaları arasında da öğretmen adaylarının genel not ortalamalarına göre istatistiksel 

olarak anlamlı bir farkın olmadığı görülmektedir (p= .226>.05). Sahip olunan genel not 

ortalamasının öğretmen adaylarının tutumlarını etkilememesi ve farklı not ortalamaları olan 
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öğrencilerin orta düzeyde ve birbirine yakın tutumlara sahip olması alınan dersin bütün 

öğrencilerin düzeyine hitap ettiğini göstermektedir denilebilir. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının “Fen ve Teknoloji Laboratuvar 

Uygulamaları” dersini aldıktan sonra fen deneylerine yönelik tutumlarının anlamlı biçimde 

farklılaştığı görülmüştür. Fen laboratuvarları öğrencilerin fen deneylerine yönelik olumlu 

tutum geliştirmelerinde önemli katkılar sunmaktadır (Palmer, 2007; Srisawasdi,2012). 

Laboratuvar uygulamaları dersi öğretmen adaylarına bolca yaparak ve yaşayarak deney 

yapma imkânı sunan bir derstir. Bu derste öğrenciler, teorik olarak uygulama şansına sahip 

olduklarından öğrenilenlerin kalıcı olması sağlanmaktadır (Güneş, Çelikler ve Demir-Kaçan, 

2016; Türkmen, Sağlam ve Şahin-Pekmez, 2016). Deney yapma öğrencilere aynı zamanda 

bazı bilgilerin doğruluğunu test etmek, karşılaştırmalar yapmak, yeni bilgiler keşfetmek vb. 

olanaklar da sunmaktadır (Anagün ve Duban, 2016). Bu bağlamda “Fen ve Teknoloji 

Laboratuvar Uygulamaları” dersinin sınıf öğretmeni adaylarının fen deneylerine yönelik 

tutumlarını olumlu yönde değiştirmesi alanyazın ile örtüşmektedir. Yıldız, Aydoğdu, 

Akpınar ve Ergin (2007) tarafından Fen bilgisi öğretmenleri ile yapılan çalışmada 

öğretmenlerin fen deneylerine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelendiği 

çalışmada öğretmenlerin laboratuvar uygulamalarına yönelik tutumlarının fen deneylerine 

yönelik tutumlarını etkilediği görülmüştür. Benzer şekilde Böyük ve Demir (2010) tarafından 

yapılan çalışmada laboratuvar etkinliklerini fen deneylerine yönelik tutumları olumlu yönde 

etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Koray, Köksal, Özdemir ve Presley (2007) tarafından 

yapılan ve laboratuvar kullanımının ilkokul öğrencilerinin akademik başarı ve bilimsel süreç 

becerilerinin ele alındığı çalışmada ise laboratuvar kullanımının öğrencilerin bilimsel süreç 

becerilerini ve akademik başarılarını olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuçlardan 

hareketle fen derslerinde laboratuvar kullanımının sınıf öğretmeni adaylarının deney yapma 

becerilerinin geliştirilmesinde, fen deneylerine yönelik tutumlarının olumlu hale 

getirilmesinde ve etkili fen öğretimi gerçekleştirmelerinde etkili olduğu söylenebilir. Bu 

bağlamda sınıf öğretmenliği lisans programlarında bulunan “Fen ve Teknoloji Laboratuvar 

Uygulamaları” dersinin fen öğretimi için önemli olduğu, sınıf öğretmeni adaylarının mesleki 

gelişimi için gerekli olduğu sonucu çıkarılabilir.  

Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının FDTYÖ sontest puan ortalamaları arasında 

cinsiyete göre anlamlı farklılık oluşmadığı belirlenmiştir. Öğretmenler ve öğretmen adayları 

ile tutum, öz-yeterlik, beceri, meslek bilgisi gibi konular üzerine yapılan çalışmalarda 

(Gürbüztürk ve Genç, S. Z. 2004; Bozkırlı ve Er, 2011; Kahyaoğlu, 2011; Kartal ve Afacan, 

2012) cinsiyete göre anlamlı farklılıkların oluşmadığı görülmüştür. Bunun yanında cinsiyetin 

tutumu etkilediği çalışmalar (Akpınar, Yıldız ve Ergin, 2006; Aksoy, 2010; Kaya ve 

Büyükkasap, 2005) mevcuttur. Bu bağlamda alanyazında cinsiyet değişkeninin tutumları 

etkilemesi her zaman aynı şekilde olmadığını söylemek mümkündür. Öğretmenlik mesleğini 
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icra edecek kişilerin aynı öğretim programlarını uygulayacağı göz önünde 

bulundurulduğunda bu çalışmada elde edilen sonucun olumlu olduğu söylenebilir.  

Araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının mezun oldukları lise türünün fen deneylerine 

yönelik tutumlarını etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. Alanyazındaki meslek bilgisi, beceri 

ve tutum üzerine yapılmış benzer çalışmalara (Çekiç, 2007; Kahyaoğlu ve Yangın, 2007; 

Zayif, 2008; Şen, 2009. Eraslan ve Çakıcı, 2011) bakıldığında mezun olunan lise türünün 

öğretmenler arasında anlamlı farklılık oluşmasına neden olmadığı görülmüştür. Öğretmenlik 

bölümlerinde okuyan öğrencilerin ulusal çapta yapılan sınavlarla ve standart puanlarla 

seçildiği göz önünde bulundurulduğunda mezun olunan lise türünün öğretmen adaylarının 

tutumlarını etkilememesi normal olarak karşılanabilir. Birbirine yakın puanlarla bir bölüme 

yerleşen öğrencilerin birçok yönden benzerlik göstermeleri muhtemeldir (Hopcan, Polat ve 

Adıgüzel, 2014). Bu bağlamda sınıf öğretmenliği öğrencilerinin fen deneylerine yönelik 

tutumları arasında anlamlı farklılığın çıkmaması bu durumla açıklanabilir.  

Araştırmada öğretmen adaylarının genel not ortalamalarının fen deneylerine yönelik 

tutumlarına etki etmediği tespit edilmiştir. Farklı genel not ortalamalarına sahip öğrencilerin 

ölçekten aldıkları sontest puan ortalamaları orta düzeyin üstünde ve birbirine oldukça 

yakındır. Alanyazın incelendiğinde genel not ortalamasının öğretmenlerin tutumlarına hem 

etki ettiği hem de etmediği çalışmalar mevcuttur. Kartal ve Afacan (2012) ve Akkaya (2009) 

tarafından yapılan çalışmalarda genel not ortalamasının öğretmen adaylarının tutumlarını 

etkilemediği belirlenmiştir. Başçı ve Gündoğdu’nun (2011) yaptığı çalışmada ise öğretmen 

adaylarının tutumlarının genel not ortalamasına göre anlamlı farklılık gösterdiği görülmüştür. 

Bu bilgilerden hareketle öğretmen adaylarının değişkenlere karşı tutumunun her zaman aynı 

olmadığı söylenebilir. Yapılan bu çalışmada ise sınıf öğretmen adaylarının fen deneylerine 

yönelik tutumlarının genel not ortalamasına göre anlamlı farklılık göstermemesi çeşitli 

nedenlere bağlanabilir. “Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları” dersi öğrencilere diğer 

derslere göre daha çok yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı sunmamaktadır. Öğrencilerin 

derste yapılan etkinlikleri kendilerinin yapması ve süreçte bizzat aktif olmaları farklı genel 

not ortalamalarına sahip öğrencilerin fen deneylerine karşı tutumlarının benzer olmasında 

etkili olduğu söylenebilir. 

Ulaşılan sonuçlar doğrultusunda konu ile ilgilenen kişilere aşağıdaki öneriler getirilebilir; 

• Aynı çalışma daha geniş bir çalışma grubu ile yapılabilir. 

• “Fen ve Teknoloji Laboratuvar Uygulamaları” dersinde yeni güncel öğretim yöntem 

ve teknikleri kullanılarak bunların etkisi test edilebilir.  

• Görev yapmakta olan sınıf öğretmenlerinin tutumlarına bakılarak zaman içinde 

değişme olup olmadığına bakılabilir. 
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STEM EĞİTİMİNE İLİŞKİN 

SAHİP OLDUKLARI METAFORLARIN BELİRLENMESİ 
 

 
Yılmaz KARA169 

  
 

ABSTRACT 
In recent years, science education has begun to be transformed by the understanding of STEM 

education which emphasizes the production of knowledge, innovation and initiative as well as 

knowledge of engineering applications, interdisciplinary knowledge accumulation. Teachers' 

understanding of STEM education plays an important role in the transformation of STEM education 

in science education. It is important to determine the prospective teachers who will include STEM 

education practices in their future classes. In this research, it is aimed to determine the perceptions 

of science teacher candidates about STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) with 

the help of metaphors. In this study, one of the qualitative research methods, phenomenology method 

is used. The participants of the study consisted of science teacher candidates who are studying at a 

public university in the Western Black Sea Region. 21 of the participants were female and 9 of them 

were male. The data of the study was tried to be obtained by a two-stage form prepared for the 

concept of STEM education. Candidates of the participating science teachers were asked to compare 

STEM education to a phenomenon. For this purpose, “STEM is like / similar ….” phrase was used. 

They were then asked to explain the reason for their analogy. Partcipants were asked to fill in the 

gap through the reasoning expression “Because, … ”. The data were analyzed by using content 

analysis method. Teacher candidates' statements starting with “because” have been coded. Then, the 

related codes were put together and the categories were developed. Later, some codes were taken as 

they were and some of them were combined to create features. At the end of the study, it was 

determined that pre-service teachers produced different metaphors for STEM education. In addition, 

it has been revealed that the metaphors, categories and features related to STEM education have a 

generally positive meaning. The metaphors, categories and features that are emerging within the 

scope of the research are expected to guide the researchers working on STEM education. 

Keywords: STEM education, Metaphor, Perception, Phenomenology. 

 

ÖZET 
Son yıllarda fen eğitimi mühendislik uygulamalarına yer verilmesini, disiplinler arası bilgi 

birikiminin işe koşulmasını, bilgi edinmenin yanı sıra bilgi üretimini, yenilikçili ve girişimi 

vurgulayan STEM eğitimi anlayışı tarafından dönüştürülmeye başlanmıştır. Başlatılan dönüşüm 

çabalarının yerini bulması ve fen eğitiminde STEM eğitiminin hakim hale geçmesinde öğretmenlerin 

STEM eğitimi anlayışları önemli bir yer tutmaktadır. Gelecekteki sınıflarında STEM eğitimi 

uygulamalarına yer verecek öğretmen adaylarının bu eğitim hakkındaki anlayışlarını belirlemek 

önem kazanmaktadır. Bu araştırmada, fen bilgisi öğretmeni adaylarının “STEM (Fen, Teknoloji, 

Mühendislik ve Matematik) Eğitimi” kavramına yönelik sahip oldukları algılarının metaforlar 

yardımıyla belirlenmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan olgu 

bilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan bir 

devlet üniversitesinde lisans öğrenimlerine devam etmekte olan fen bilgisi öğretmeni adayları 

oluşturmaktadır. Katılımcıların 21 kız 9 erkek olmak üzere toplam otuz öğretmen adayından 

oluşturmaktadır. Araştırma verileri STEM eğitimi kavramına yönelik olarak hazırlanan iki aşamalı 
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bir form aracılığı ile elde edilmeye çalışılmıştır. Katılımcı fen öğretmeni adaylarından ilk olarak 

STEM eğitimini bir fenomene benzetmeleri istenmiştir. Bunun için “STEM eğitimi … gibidir/benzer” 

ifadesindeki boşluğu doldurmaları istenmiştir. Ardından yaptıkları benzetmenin nedenini 

açıklamaları istenmiştir. Öğretmen adaylarından sahip oldukları nedensellikleri “Çünkü …” 

ifadesindeki boşluğu doldurarak açıklamaları istenmiştir. Elde edilen veriler, içerik analizi yöntemi 

kullanılarak analiz edilmiştir. Öğretmen adaylarının “çünkü” ile başlayan ifadeleri kodlanmıştır. 

Ardından birbiriyle ilişkili kodlar bir araya getirilerek kategoriler geliştirilmiştir. Daha sonra bazı 

kodlar olduğu gibi alınarak, bazıları da birleştirilerek özellikler oluşturulmuştur. Araştırmanın 

sonunda, öğretmen adaylarının STEM eğitimi kavramına yönelik farklı metaforlar ürettikleri 

belirlenmiştir. Ayrıca STEM eğitimiyle ilgili ortaya çıkan metafor, kategori ve özelliklerin genel 

olarak olumlu anlam taşıdığı açığa çıkmıştır. Araştırma kapsamında ortaya çıkan metafor, kategori 

ve özelliklerin STEM eğitimi ile ilgili çalışma yapan araştırmacılara yol göstermesi beklenmektedir.  

Anahtar Sözcükler: STEM eğitimi, Metafor, Algı, Olgu bilim. 

 

GİRİŞ 

Daha etkili bir eğitim ve eğitim niteliğinin arttırılması ülkemiz ve dünya eğitim ajandasının 

gündeminden düşmeyen önemli maddeler arasında üst sıralarda yer almaktadır. Toplumun 

geleceği olacak bireyleri yetiştirmek ve onları nitelikli özelliklerle donatmak eğitimde büyük 

arayışlara gidilmesini sonuç vermiştir. Nitelikli bireylerin yetiştirilmesinde öne çıkan eğitim 

anlayışları STEM eğitiminin benimsenmesini gerekli kılmıştır (Gonzalez & Kuenzi, 2012). 

STEM eğitimi başta fen, teknoloji, mühendislik, matematik olmak üzere farklı disiplinlerin fen 

eğitimine entegre edilmesi ve böylece fen öğrencilerinin yaşam temelli problemler üzerinde 

çalışmalarının sağlanması gibi pek çok yenilik getirmektedir (Langdon,2011). Bu ve benzeri 

yeniliklerin öğrenme ortamına yansıması ve istenilen hedefleri yerine getirmesi öğrenme 

ortamlarının tasarlayıcısı, uygulayıcısı ve değerlendiricisi konumundaki öğretmenlerin yeni 

anlayışı doğru bir biçimde benimsemesine bağlıdır (Bybee, 2010). 

Eğitimciler için heyecan yaratan ve yeni bir fenomen olarak ortaya çıkan STEM anlayışının 

öğrenme ortamlarına doğru ve uygun bir biçimde entegre edilmesinde eğitimcilerin algılarının 

önemli olduğunun altı çizilmektedir (Yılmaz ve Pekbay, 2017). Ancak, STEM algılarını 

belirlemek üzere gerçekleştirilen araştırmalar incelendiğinde öğretmen ve öğretmen adaylarının 

sadece kendi alan bilgilerine sahip oldukları ve STEM eğitiminin ihtiyacı olan disiplinlerin 

bütünleştirilmesi konusunda yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları görülmektedir (Keçeci 

vd., 2017).  

Son yıllarda fen eğitimi mühendislik uygulamalarına yer verilmesini, disiplinler arası bilgi 

birikiminin işe koşulmasını, bilgi edinmenin yanı sıra bilgi üretimini, yenilikçili ve girişimi 

vurgulayan STEM eğitimi anlayışı tarafından dönüştürülmeye başlanmıştır (Bozkurt vd., 2016). 

Başlatılan dönüşüm çabalarının yerini bulması ve fen eğitiminde STEM eğitiminin hakim hale 

geçmesinde öğretmenlerin STEM eğitimi anlayışları önemli bir yer tutmaktadır (Scott, 2009). 

Gelecekteki sınıflarında STEM eğitimi uygulamalarına yer verecek öğretmen adaylarının bu 

eğitim hakkındaki anlayışlarını belirlemek önem kazanmaktadır. Bu nedenle bu araştırmada, fen 

bilgisi öğretmeni adaylarının “STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Eğitimi” 

kavramına yönelik sahip oldukları algılarının metaforlar yardımıyla belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 
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YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Bu araştırmada, fenomenoloji yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, insanların deneyimlerini nasıl 

anlamlandırdıklarını ve bilince nasıl dönüştürdüklerini anlama üzerine odaklanır (Patton, 2014). 

Fenomenoloji yöntemi, bireyin kendisini ve dış dünyayı nasıl algıladığını, hislerini, algılarını, 

gerçek hakkındaki görüşlerini kavramayı ve yorumlamayı amaç edinir (Cohen, Manion, & 

Morrison, 2000). Bu tür çalışmalarda araştırmacı, fenomenlere veya olaylara herhangi bir kavram 

ya da fikir katmadan, fenomenleri ve olayları birey tarafından yaşandığı şekliyle 

anlamlandırmaya çalışır (Çepni, 2014). Bu araştırmada fen bilgisi öğretmeni adaylarının STEM 

kavramına ilişkin algılarının metaforlar aracılığıyla belirlenmesi amaçlandığından, çalışma 

fenomenoloji yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. 

Katılımcılar 

Çalışmanın katılımcıları Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan beş farklı devlet üniversitesinde 

öğrenimlerini sürdürmekte olan ve bir atölye çalışması kapsamında STEM eğitimi alan fen bilgisi 

öğretmen adaylarıdır. Atölyede STEM anlayışı, tasarım tabanlı öğrenme, teknoloji uygulamaları, 

fen eğitiminde STEM uygulamaları, matematik odaklı gerçek dünya problemleri, modelleme, 

robotik uygulamalar, bilimsel düşünme, STEM eğitiminde ölçme ve değerlendirme başlıklarına 

yer verilmiştir. Katılımcılar belirlenirken öğretmen adaylarının eğitim bilimine giriş, öğretim ilke 

ve yöntemleri gibi meslek bilgisi derslerinin yanı sıra fizik, kimya ve biyoloji gibi alan derslerini 

de başarı ile tamamlamış olmaları ölçütü gözetilmiştir. Bu nedenle katılımcılar eşit oranda 

üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri arasından belirlenmiştir. Ayrıca her üniversiteden eşit 

sayıda öğretmen adayının katılımı sağlanmıştır. Böylece beş üniversiteden (Bartın Üniversitesi, 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve 

Kastamonu Üniversitesi) altışar öğretmen adayının katılımı ile toplam 30 katılımcılı (21 kadın, 9 

erkek) bir çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Veri toplama Aracı 

Fen bilgisi öğretmeni adaylarının STEM kavramına yönelik metaforik algılarını belirlemek 

amacıyla bir formdan yararlanılmıştır. Formda STEM kavramı ile ilgili iki cümle bulunmaktadır. 

Veriler “STEM eğitimi … gibidir/benzer. Çünkü ...” biçimindeki cümlelerin doldurulmasıyla 

toplanmıştır. Bu cümlelerde Forceville’nin (2002) belirttiği gibi “metaforun konusu”, “metaforun 

kaynağı” ve “metaforun kaynağından konusuna yüklenen özellikler” biçiminde üç öge yer 

almaktadır. Metaforlarla ilgili araştırmalarda, “gibi” kelimesi “metaforun konusu” ile “metaforun 

kaynağı” arasındaki ilişkiyi açıkça ortaya çıkarmak amacıyla kullanılır (Taşgın & Köse, 2015). 

“Benzer” kelimesi de aynı amaçla kullanılabilir. “Çünkü” kelimesi de öğretmen adaylarının 

ZO’larla ilgili metaforlarına gerekçeler sunar. Formda yer alan yarı yapılandırılmış cümlelerin 

niteliği ve ölçmek istediği husus, iki alan uzmanıyla tartışılmış ve form pilot uygulama için hazır 

hale getirilmiştir. Ardından Bartın Üniversitesinin 1, 2, 3 ve 4. sınıflarında öğrenim gören beşer 

fen bilgisi öğretmeni adayıyla veri toplama aracının gözden geçirilmesi ve asıl uygulamada 

çalışma grubuna verilecek sürenin belirlenmesi amacıyla pilot çalışma yapılmıştır. Asıl 
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uygulamada, form matematik öğretmeni adaylarına ders aralarında doldurmaları için verilmiştir. 

Uygulama yapılmadan önce öğretmen adaylarına STEM eğitimiyle ilgili veri toplama aracının 

nasıl doldurulacağı konusunda bilgiler verilmiştir. Öğretmen adayları 15 dakika içinde STEM 

eğitimine yönelik metaforlar üretmişler ve bu metaforlarla ilgili açıklamalar yapmışlardır. 

Veri analizi 

Öğretmen adaylarının STEM eğitimi hakkında ürettikleri metaforlar ve metafor gerekçeleri içerik 

analizine tabi tutulmuştur. İçerik analizi sayesinde farklı veri kaynaklarından elde edilen 

derinlemesine bilgilerin kodlanması ve benzer kodların aynı başlıklar altında birleştirilmesi ile 

edinilen yoğun bilginin çalışmanın amacına uygun olarak indirgenmesi söz konusudur (Yıldırım 

ve Şimşek, 2016). Bu doğrultuda, çalışma amacına uygun olarak analiz edilen öğretmen 

adaylarının STEM eğitimi hakkındaki metaforları kodlanmış ve benzer kodlar aynı başlık altında 

toplanmıştır. 

 

BULGULAR 

Öğretmen adaylarının STEM eğitimiyle ilgili ifade ettikleri 23 metafor Tablo 1’te sunulmuştur: 
Table 1 STEM kavramına ilişkin metaforlar 

Metaforlar ƒ Metaforlar ƒ 
Yapboz 3 Karışık Meyve Suyu 1 

İlerleme 3 Arı 1 

Dünya 2 Tübitak 1 

Bina 2 İnsan 1 

Bilim 2 Işık 1 

Çaba 1 Özgürlük 1 

Ruh 1 Ayrıcalık 1 

Bütün 1 Yemek 1 

Felsefe 1 Can alıcı 1 

Gökyüzü 1 Sanat 1 

Bilgide yükseltir 1 Fikrim yok 1 

Kök 1   

Tablo 1 incelendiğinde fen bilgisi öğretmeni adaylarının STEM eğitimine yönelik zihinlerinde 

beliren ilk iki kavramın “yapboz” ve “ilerleme” olduğu anlaşılmaktadır.  

Öğretmen adaylarının STEM kavramına ilişkin ifadeleri incelenerek dokuz kategori 

geliştirilmiştir. Bu kategoriler, içerdikleri metaforları ifade eden katılımcıların sayıları ve 

yüzdeleri göz önünde bulundurularak sıralanmış ve Tablo 2’de gösterilmiştir  
Table 2 STEM kavramına ilişkin kategoriler 
Kategoriler ƒ 

Bütün parça 12 

İlerleme 9 

Eğiticidir 7 

Yenilik 2 

Problem çözme 2 

Yararlı olma 2 

Keşfetmek 1 

Her yerde olma 1 

Ürün oluşturma 1 
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Tablo 4’e bakıldığında “bütün-parça” kategorisinin ön plana çıktığı anlaşılmaktadır. STEM 

eğitimine ilişkin kategorileri oluşturan metaforların özellikleri ve bu özelliklere ait alıntılar 

aşağıda sunulmuştur: 

Özellik 1: STEM parçalardan oluşan bir bütündür. 

“STEM yapbozun parçalarına benzer. Çünkü anlamlı ve birbiriyle eşleşen parçalarla bir 

bütünlük oluşturur”. 

Özellik 2: STEM ilerlemedir. 

“STEM bilime benzer. Çünkü bizi hep daha ileriye taşır.”. 

Özellik 3: STEM eğiticidir. 

“STEM ışığa benzer. Çünkü bu ışık ile ilk önce öğretmeni daha sonra çocuklarımız ile 

geleceğimizi aydınlatmaktadır.”. 

Özellik 4: STEM yenilikçidir. 

“STEM gelecek gibidir. Çünkü çocukların hayal dünyası yetişkinlerden daha yüksek o 

yüzden onlar bizden çok iyi şeylerin çıkaracağını düşünüyorum”. 

Özellik 5: STEM problem çözmedir. 

“STEM bina gibidir. Çünkü temeli yanlış olursa bütün oluşturulamaz.Binanin bulunduğu 

ortam, toplumdan dolayi problem becerisinide geliştirmesi gerekir bu yuzden binaya benzer.”. 

Özellik 6: STEM yararlıdır. 

“STEM meyveye benzer. Çünkü vitamininden faydalanmak istersin.”. 

Özellik 7: STEM keşfetmektir. 

“STEM insana benzer. Çünkü keşfedilmeyi bekliyordur”. 

Özellik 8: STEM her yerdedir. 

“STEM dünya gibidir. Çünkü stem dünyamızın her yerindedir. Herşeye her yeniliğe 

açıktır”. 

Özellik 9: STEM ürün oluşturmaktır. 

“STEM yapbozun parçalarına benzer. Çünkü birçok alanı birleştirerek sonuç olarak ortaya 

bir ürün çıkarmamızı sağlar”. 

 

TARTIŞMA ve SONUÇ 

Çalışmada öğretmen adaylarının STEM hakkındaki görüşleri geliştirilen metaforlar üzerinden 

ortaya çıkarılmıştır. Öğretmen adaylarının STEM eğitimini farklı disiplinleri barındırma, 

problem temelli olma, yeni bir ürün ortaya koyma, teorik bilginin pratiğe aktarılması ve proje 

tabanlı olma özellikleri ile tanımladıkları görülmüştür. Benzer biçimde, STEM alanları bağımsız 

olarak düşünmekten ziyade birlikte ve iç içe, disiplinler arası bir anlayışla ele almak, öğrencilerin 

yaşadığımız dünyaya bir bütün olarak bakabilmesine olanak tanımak olarak tanımlanmaktadır 

(Dugger, 2010). Bu bağlamda öğretmen adaylarının STEM anlayışını ve alanlarını doğru olarak 

anlamlandırdıkları anlaşılmaktadır. 

Öğretmen adayları ürettikleri metaforlarla STEM eğitiminin öğrenci merkezli olma, günlük 

hayatta karşılaşılan problemlere çözüm üretme, grupla çalışma, ürün üretmeyi sağlama, 

disiplinler arası öğrenme, yetenekleri ortaya çıkarma, etkinliklerle öğrenme ve daha iyi öğretmeyi 
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sağlama özelliklerine vurgu yapmışlardır. Aynı şekilde Smith ve Karr-Kidwell (2000), STEM 

eğitiminin öğrenci merkezli olması, öğrencilerin üst düzey becerilerini destekler nitelikte olması, 

öğrencilerde problem çözme becerilerini artırıyor olması gibi özellikler dikkate alındığında 

edindikleri bilgi ve becerileri uzun süre akılda tutmalarını sağlamakta ve kalıcı öğrenme yolunda 

önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmiştir. Bu durum öğretmen adaylarının STEM eğitimini 

geniş boyutları ile ele alabildiklerine işaret etmektedir. 

Sonuç olarak, öğretmen adayları katıldıkları atölye çalışmasının ardından STEM alanlarını ve 

STEM eğitimini kendi ifadeleri ile tanımlamıştır. Yapılan tanımlamalar incelendiğinde öğretmen 

adaylarının STEM eğitimini geniş bir bakış açısıyla değerlendirdikleri görülmektedir. Geleceğin 

fen bilgisi öğretmenlerinin geniş bakış açılı tanımlamalarda bulunmalarında STEM eğitimine 

bizzat dahil olmaları, etkinlik örneklerini incelemeleri, gruplar halinde etkinlikleri yapmaları ve 

ilerideki sınıflarında uygulamak üzere etkinlik tasarlamalarının etkili olduğu söylenebilir. 

Çalışmadan elde edilen sonuçlar bir bütün olarak değerlendirildiğinde, öğretmen eğitiminden 

başlanarak eğiticilerin zengin öğrenme deneyimleri yaşamalarına olanak sağlayacak ortamlar 

hazırlanması önerilmektedir.  
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM TARİHİ 

HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 
 

 

Nurettin ŞAHİN170 
 

 

ABSTRACT 
The history of science is necessary to educate science literate individuals who are the primary goals 

of the science course and to understand the nature of science. Through the history of science, 

students realize the ways in which the previous community and scientists have followed a research 

process, and the conditions under which they are effective, and have a more comprehensive view of 

science. The history of science concretizes knowledge and attracts students by taking into account the 

lives and times of scientists. The purpose of this study is to determine the views of science teacher 

candidates on the history of science. The research was designed according to the descriptive survey 

model. The study sample consisted of 35 males (19%), 146 females (81%) who were enrolled in Nature 

and History of Science course and the Science Teacher Education program between the years of 2016-

2018; constitute a total of 181 science teacher candidates. Sampling techniques, which are easily 

accessible from the purposeful sampling methods, are used in the selection of the sample. In order to 

determine the opinions of the science teacher candidates about the history of science, a Likert type 

questionnaire containing 11-item was developed based on the literature and expert opinion. Teacher 

candidates were asked to evaluate the items according to the expressions "I agree", "Undecided" and 

"I do not agree". As a result of the factor analysis carried out in order to determine the construct 

validity of the questionnaire, it is seen as three-dimensional. Crombach's Alpha internal consistency 

coefficient was calculated as 0.66. Descriptive statistics and t-test were used in the analysis of the 

data. Teachers’ candidates who participated in the study expressed their opinion as; "important 

events in science history should be familiar to students" (n= 143, 79%) and "science history makes 

science more concrete" (n= 156, 86.2%). In terms of gender, "TV program related to the history of 

science is interesting" expresses differentiation in favor of male teacher candidates (t167.362 = -

4.263, p <0.001). In science class, the following subjects may appropriate to teach by using the history 

of science such as to introduce the living things, electric tools and materials, particle structure of 

matter, inheritance, light refraction and lenses, sun and moon eclipse. In this regard, the awareness 

of the teacher candidates should be increased, the curriculum and textbooks should use more and 

effectively of the history of science. The Science History and Philosophy course was included in the 

general culture elective courses in the undergraduate science teacher education program, which was 

updated by The Council of Higher Education (YÖK). 

Keywords:  Science literacy, Pre-service science teachers’, Science education. 

 

ÖZET 
Bilim tarihi, fen bilimleri dersinin öncelikli hedeflerinden olan fen okur-yazarı bireyler yetiştirmek 

ve bilimin doğasını anlamak için gereklidir. Öğrenciler, bilim tarihi aracılığıyla önceki toplum ve 

bilim insanlarının bir araştırma sürecinde izledikleri yolları ve hangi koşulların etkili olduğunu fark 

ederler ve bilimle ilgili daha kapsamlı bir görüşe sahip olurlar. Bilim tarihi, bilim insanlarının 

yaşamlarını ve zamanlarını göz önüne sererek, bilimi somutlaştırır ve öğrencileri kendine çeker. Bu 

çalışmanın amacı, fen bilimleri öğretmen adaylarının bilim tarihi hakkındaki görüşlerini 

belirlemektir. Araştırma, betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir. Araştırma örneklemini 

                                                 

 

 

170 Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, nsahin@mu.edu.tr. 



481 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

2016-2018 eğitim-öğretim yılları arasında Fen Bilgisi öğretmenliği programında öğrenim görmekte 

olan ve Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi dersine kayıt yaptırarak ders dönemi başında gönüllülük 

esasına göre ölçme aracını dolduran 35’i erkek (%19), 146’sı kız (%81) olmak üzere toplam 181 fen 

bilgisi öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemin seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden 

kolay ulaşılabilir  örnekleme tekniği kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının bilim tarihi hakkındaki 

görüşlerini belirlemek amacıyla alan yazın ve uzman görüşüne dayalı olarak geliştirilen 11 maddelik 

üçlü likert tipinde bir ölçme aracı kullanılmıştır. Öğretmen adaylarından soru maddelerini 

“Katılıyorum”, “Kararsızım” ve “Katılmıyorum” ifadelerine göre değerlendirmeleri istenmiştir. Ölçme 

aracının yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda üç boyutlu olduğu 

görülmüştür. Crombach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.66 olarak hesaplanmıştır. Verilerin 

analizinde betimsel istatistikler ve t- testi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan öğretmen adayları, 

"Bilim tarihindeki önemli olaylar öğrenciler için tanıdık olmalıdır" (n= 143, %79) ve "Bilim tarihi, 

bilimi daha somut hale getirir" (n= 156, %86.2) şeklinde görüş bildirmişlerdir. Cinsiyetleri 

bakımından "bilim tarihi ile ilgili bir TV programı ilgimi çeker" ifadesi erkek öğretmen adayları 

lehine farklılaşma göstermektedir (t167.362= - 4.263, p<0.001). Fen bilimleri dersinde canlıları 

tanıyalım, elektrikli araç-gereçler, maddenin tanecikli yapısı, kalıtım, ışığın kırılması ve mercekler, 

güneş ve ay tutulmaları gibi konular bilim tarihinden yararlanılarak anlatılmak için oldukça 

uygundur. Bu konuda öğretmen adaylarının farkındalıkları arttırılmalı, öğretim programı ve ders 

kitaplarında bilim tarihinden daha çok ve etkili olarak yararlanılmalıdır. Yükseköğretim Kurulu 

(YÖK) tarafından yeniden güncellenen fen bilgisi öğretmenliği lisans programında bilim tarihi ve 

felsefesi dersi genel kültür seçmeli dersleri arasında yer almıştır. 

Anahtar Sözcükler: Bilim tarihi, Öğretmen adayları, Fen bilimleri eğitimi. 

 

GİRİŞ 

Bilim tarihi; nesnel bilginin ve tekniğin ortaya çıkışını, yayılmasını ve kullanılma koşullarını 

inceler ve geniş bir bakış açısıyla çeşitli bilim kollarında ulaşılan sonuçları bağlı oldukları 

koşullar çerçevesinde açıklamaya çalışır (Yörükoğulları, Orhun, Topdemir ve İhsanoglu, 2013). 

Bilimdeki tarihsel gelişmelerden haberdar olan birey, keşif ve icatların nasıl yapıldığının, bu 

sırada nelerin yaşandığının, hangi koşulların etkili olduğunun, bilim insanlarının ve toplumun 

karşılaştığı güçlüklerin farkına varır (Laçin-Şimşek, 2009). Bu yönüyle bilim tarihi, fen bilimleri 

dersi öğretim programlarının öncelikli hedeflerinden olan “fen ve teknoloji okur-yazarı” bireyler 

yetiştirme" gayretine destek verir. 

Fen Bilimleri programları; öğrencilere, “bilimin doğası ve tarihsel gelişimi konularında anlayış 

kazandırabilme” amacıyla 

✓ Öğrencilerin bilim insanlarının yaşamları ve bilime katkılarını, 

✓ Bilim insanlarının düşünme biçimlerini, 

✓ kavramaları için okul içi ve okul dışı etkinlikler düzenlemelrini öngörmüştür. 

Öğretmen adaylarının bilim tarihi konusunda bilgilerini artırmak ve bu yeterlilikleri 

gerçekleştirmelerini sağlamak için Yüksek Öğretim Kurumu [YÖK] tarafından genel kültür dersi 

olarak “Bilimin Doğası ve Tarihi” dersi konulmuştur (YÖK, 2006). Bu dersle öğretmen 

adaylarının bilime karşı tutumlarının geliştirilmesi ve bilim tarihini öğrenmeleriyle bilimin 

gelişimini de takip etmeleri amaçlanmaktadır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 2018’de 

yeniden güncellenen fen bilgisi öğretmenliği lisans programında ise “bilim tarihi ve felsefesi” 

dersi olarak genel kültür seçmeli dersleri arasında yer almıştır.  

Ülkemizde fen ve teknoloji dersi programı ve ders kitaplarında bilim tarihinden ne kadar ve nasıl 

yararlanıldığını tespit etmek (Laçin-Şimşek, 2009), Fen Bilgisi öğretmen adaylarının bilimin 
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tarihi konusundaki bilgi düzeylerinin Bilimin Doğası ve Tarihi dersinde ne ölçüde geliştiğini 

belirlemeye yönelik (Özgelen ve Öktem, 2013) sınırlı sayıda çalışmaya rastlanmıştır. Özgelen ve 

Öktem’e (2013) göre; Bilimin Doğası ve Tarihi dersinden sonra öğretmen adaylarının bilimin 

tarihi ile ilgili bilgilerinde gelişmeler olmuştur.  

 

AMAÇ VER ÖRNEKLEM 

Fen bilimleri öğretmen adaylarının bilim tarihi hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla 

yapılan bu çalışma, betimsel tarama modeline göre desenlenmiştir. Örneklemin seçiminde amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örnekleme tekniği kullanılarak, 2016-2018 eğitim-

öğretim yılları arasında Fen Bilgisi öğretmenliği programında öğrenim görmekte olan ve Bilimin 

Doğası ve Bilim Tarihi dersine kayıt yaptırarak ders dönemi başında gönüllülük esasına göre 

ölçme aracını dolduran 35’i erkek (%19), 146’sı kız (%81) olmak üzere toplam 181 fen bilgisi 

öğretmen adayı örneklemi oluşturmaktadır.  

 

YÖNTEM VE VERİ TOPLAMA ARACI 

Öğretmen adaylarının bilim tarihi hakkındaki görüşlerini belirlemek amacıyla alan yazın ve 

uzman görüşüne dayalı olarak geliştirilen 14 maddelik üçlü likert tipinde bir ölçme aracı 

kullanılmıştır. Öğretmen adaylarından soru maddelerini “Katılıyorum”, “Kararsızım” ve 

“Katılmıyorum” ifadelerine göre değerlendirmeleri istenmiştir. Bilim tarihinde bahsedildiği 

kadarıyla, bilim tarihinin toplum üzerindeki etkileri hakkında öğretmen adaylarının görüşlerini 

almak için açık uçlu bir soru sorulmuştur. Verilen cevaplara içerik analizi yapılarak frekans ve 

yüzde değerleri hesaplanmış ve tablo oluşturulmuştur. 

 

ARAŞTIRMA SORUSU 

Çalışmanın amacı doğrultusunda oluşturulan araştırma problemi, “Fen bilimleri öğretmen 

adaylarının bilim tarihi hakkındaki görüşleri nasıldır?” şeklinde ifade edilebilir. Araştırma 

sorusuyla ilgili olarak aşağıdaki hipotezler test edilecektir.  

I. H01= Fen bilimleri öğretmen adayları, bilim tarihi hakkında hiç olumlu görüşlere sahip 

değildirler.   

II. Ha1= Fen bilimleri öğretmen adayları, bilim tarihi hakkında olumlu görüşlere sahiptir. 

 

VERİLERİN ANALİZİ  

Verilerin analizinde İstatistiki yöntemlerden yüzde (%), aritmetik ortalama (M), standart sapma 

(SS), frekans (N) yararlanılmıştır. Elde edilen veriler SPSS 20 paket programında normallik 

varsayımları sınanmış ve parametrik olarak t-testi ile analize tabi tutulmuştur.  
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BULGULAR 

Ölçme aracının yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda üç 

boyutlu olduğu görülmüştür (Şekil 1). Crombach’s Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.66 olarak 

hesaplanmıştır.  

 

 
Şekil 1: Faktör analizine ait çizgi grafiği 

 

 

Tablo 1:  Ölçek puanlarına ilişkin betimsel veriler. 

N M SS Mod Medyan 

Basıklık 

(Kurtosis) Çarpıklık (Skewness) 

181 39,25 2,45 40 40 1,85 -1,28 

 

 

Tablo 1’deki veriler incelendiğinde öğretmen adaylarının ölçek puan ortalama, mod ve medyan 

değerlerinin birbirine yakın olması verilerin normal dağılım gösterdiği şeklinde 

yorumlanmaktadır. Ayrıca, basıklık ve çarpıklık değerlerinin -2 ve +2 aralığında olması elde 

edilen verilerin normal dağıldığını ifade etmektedir (George ve Mallery, 2003).  
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Şekil 2: Bilim tarihine ilişkin görüşlerin dağılımı 

Araştırmaya katılan öğretmen adayları, "Bilim tarihindeki önemli olaylar öğrenciler için tanıdık 

olmalıdır" (n= 143, %79). "Bilim tarihi, bilimi daha somut hale getirir" (n= 156, %86.2) şeklinde 

görüş bildirmişlerdir (Şekil 2). Cinsiyetleri bakımından "bilim tarihi ile ilgili bir TV programı 

ilgimi çeker" ifadesi erkek öğretmen adayları lehine farklılaşma göstermektedir (t167.362= -4.263, 

p<0.001). Tablo 2. İnceşendiğinde öğretmenadaylarının bilimsel buluşların toplumu “olumlu” 

yönde etkilediği ve “kolaylık”, “değişim”, “gelişme” ve “kalkınma” sağladığını ifade ettikleri 

görülmektedir. 

 

Tablo 2: Öğretmen adaylarının “Bilimsel buluşlar toplumu nasıl etkiler?” sorusuna yönelik 

ifadeleri 

Kategori f Örnek ifadeler 

olumlu 16 

 "Bilim toplumun yaşam standardını olumlu yönde 

etkiler" 

Kolaylık 19 

"Bilimsel buluşlar sayesinde yaşamımız kolaylaşıyor", 

"günlük hayatta kolaylık sağlar" 

Gelişme 15 

"Toplumun gelişmişlik düzeyini artırır","Toplumun 

gelişmesine ilerlemesine katkı sağlar", "ülkenin 

ekonomik, kültürel, sosyal, teknoloji vb. alanlarda 

gelişimini sağlar." 

 olumlu - olumsuz 2 

"bilimsel buluşlar toplumun yapısına, kültürüne, inancına 

göre olumlu ya da olumsuz etkiler" 

kalkınma 4 "Kalkınma düzeyini arttırır" 

değişim 8 

 "yaşam tarzımızı değiştirir", "Etkiler, örnegin teknoloji 

geliştikce yaşam tarzımız değişiyor" 

2.71

2.90

1.40

2.86

2.79

2.83

2.93

2.74

2.89

2.85

2.96

1.51

2.92

2.78

0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

1. Bilim tarihi sevdiğim bir alandır

2. Bilim tarihi ile ilgili daha çok şey öğrenmek isterim

3. Bilim tarihi dersine girerken sıkıntı duyarım

4. Bilim tarihi konularını ilgilendiren olaylar hakkında…

5. Bilim tarihi ile ilgili bir TV programı ilgimi çeker

6. Gazete - magazin okurken bilimle ilgili haberler ilgimi…

7. Size göre "Bilim" gündelik hayatla ilgili midir ?

8. Bilim tarihindeki önemli olaylar öğrenciler için tanıdık…

9. Bilim tarihi, bilim insanlarının yaşamlarını ve…

10. Bilim tarihi, Bilimi daha somut hale getirir.

11. Bilim tarihi, bilimsel bilginin nasıl geliştiğini…

12. Bilim tarihi buluşlar, isimler ya da tarihlerin…

13. Bilim tarihi, bilimsel kavramların ortaya çıkışını ve…

14. Bilim tarihini konu alan bir belgeseli izlerim.

Mean
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bilim tarihi dersi sayesinde öğrenciler, bilimsel bilginin nasıl geliştiğini, tarihi, felsefi ve 

teknolojik faktörlerin gelişimini nasıl etkilediğini anladıklarında, bilimle ilgili daha kapsamlı 

görüşe sahip olacaklardır, dolayısıyla bilime karşı olumlu tutum geliştireceklerdir (Şimşek, 

2009). Fen bilimleri dersinde canlıları tanıyalım, elektrikli araç-gereçler, maddenin tanecikli 

yapısı, kalıtım, ışığın kırılması ve mercekler, güneş ve ay tutulmaları gibi konular bilim 

tarihinden yararlanılarak anlatılmak için oldukça uygundur.  

Bilim tarihi hakkında öğretmen adaylarının farkındalıkları arttırılmalı, öğretim programı ve ders 

kitaplarında bilim tarihinden daha çok ve etkili olarak yararlanılmalıdır.  
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YÖK (2006). Eğitim Fakültelerinde Uygulanacak Yeni Programlar Hakkında Açıklama.  
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FEN GRUBU ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ ETİK İLKELERE UYMA 

DÜZEYLERİ 
 

 

Şendil CAN171, Sadık USLU172  
 

 

ÖZET 
Etik, insan tutum ve davranışlarının doğru-yanlış, iyi-kötü açısından değerlendirilmesidir. İyi ve 

doğrunun ne olduğu ve insanın bu iyi ve doğruları ayırt etme ve davranışlarını buna göre 

yönlendirme çabaları ise eğitimden bağımsız düşünülemez. Meslek etiği, aynı meslektekilerden 

beklenen tutum ve davranışlarla ilgili genel ilke ve ölçülerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. 

Öğretmenlerin meslek  etiği, öğretmenlik mesleğinin yapısından, öğretmenlerin birbirleriyle ve 

öğrencileriyle etkileşimlerinden, toplumun gelişmelerinden etkilenmektedir. Araştırmada fen grubu 

öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerini belirlemek ve cinsiyet, mezun olunan fakülte, 

çalıştıkları kurum ve mesleki kıdemin etkisini incelemek amaçlanmaktadır. Araştırma 2017-2018 

eğitim öğretim yılı güz yarıyılında yapılmış olup tarama modeli ile yürütülmüştür. Araştırmanın 

evrenini Muğla ili ve ilçelerinde görev yapmakta olan fen bilimleri, fizik, kimya ve biyoloji 

öğretmenleri, örneklemini ise Muğla ili Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde görev yapan 25 fen bilimleri, 

13 fizik, 14 kimya, 11 biyoloji olmak üzere toplam 63 öğretmen oluşturmaktadır. Veri toplama aracı 

olarak Öğretmenlik Meslek Etik İlkeleri Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmada istatistiki analizler SPSS 

24 paket programı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatistik, bağımsız gruplar t-testi ve 

tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre fen grubu 

öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinde cinsiyete göre anlamlı fark bulunmamış, 

ancak bayan öğretmenlerin ortalamasının erkek öğretmenlerden yüksek olduğu görülmüştür. 

Mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinde çalışılan kuruma, mezun olunan eğitim kurumuna ve kıdem 

yılına göre anlamlı fark bulunamamıştır. Öğretmenlerin mesleki etik ilkelere “genellikle” düzeyinde 

önem verdiği görülmüştür. Benzer çalışmalar diğer branş öğretmenleri ile de yürütülebilir. 

Anahtar Sözcükler: Öğretmen, Etik, Öğretmenlik meslek etiği, Mesleki etik ilkeler. 

 

GİRİŞ 

Türk Dil Kurumu sözlüğünde etik “ahlaki, ahlakla ilgili; çeşitli meslek kolları arasında tarafların 

uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Ahlak felsefesi 

olarak etik “felsefenin ödev, yükümlülük, sorumluluk ve erdem gibi kavramları analiz eden, 

doğruluk veya yanlışlık ile iyi veya kötüyle ilgili ahlaki yargıları ele alan, ahlaki eylemin 

doğasını soruşturan ve iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğini açıklamaya çalışan dalı” olarak 

tanımlanmaktadır (TDK, 2017).  Etik, insan tutum ve davranışlarının doğru-yanlış, iyi-kötü 

açısından değerlendirilmesidir. İyi ve doğrunun ne olduğu ve insanın bu iyi ve doğruları ayırt 

etme ve davranışlarını buna göre yönlendirme çabaları ise eğitimden bağımsız düşünülemez 

(Aydın, 2011). 

Meslek etiği TÜBA terimler sözlüğünde “bir mesleğin özel sorunlarına uygulanabilecek 

nitelikteki doğru ve yanlış davranış biçimlerinin, o meslektekilerden beklenen tutum ve 
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davranışlarla ilgili genel ilke ve ölçünlerin bütünü” olarak tanımlanmaktadır. Aynı meslekten 

bireylerin belli davranış kalıplarına uymaları meslek etiğinin gereğidir (Toprakçı, Bozpolat ve 

Buldur, 2010).  

Öğretmenlik toplum tarafından saygın olarak kabul edilen bir meslektir. Öğretmenlik mesleği, 

toplumdaki tüm bireylerin ve diğer mesleklerin öğreticisi konumundadır. Öğretmenler görevini 

yaparken öğrencileriyle, velilerle, meslektaşlarıyla ve okul yöneticileriyle sürekli etkileşim 

halinde bulunur. İnsan ilişkilerinin yoğun olduğu öğretmenlik mesleğinde, öğretmenlerin tüm 

davranış ve uygulamalarında etik ilkelere göre hareket etmesi önemlidir (Erdem ve Şimşek, 

2013). Öğretmenlerin meslek etiği, öğretmenlik mesleğinin yapısından, öğretmenlerin 

birbirleriyle ve öğrencileriyle etkileşimlerinden, toplumun gelişmelerinden etkilenmektedir. 

Öğretmenlerin mesleki etik ilkeleri; profesyonellik, hizmette sorumluluk, adalet, eşitlik, sağlıklı 

ve güvenli bir ortamın sağlanması, yolsuzluk yapmamak, dürüstlük, doğruluk ve güven, 

tarafsızlık, mesleki bağlılık ve sürekli gelişme, saygı, kaynakların etkili kullanımı şeklinde 

sıralanmaktadır (Gündüz ve Coşkun, 2012). 

Öğretmenlerin mesleki etik ilkeleri ve etik ilkelere uyma düzeylerini araştıran birçok araştırma 

bulunmaktadır (Peçenek, 2008; Toprakçı, Bozpolat ve Buldur, 2010; Altınkurt ve Yılmaz, 2011; 

Aydoğan, 2011; Erdem ve Şimşek, 2013; Özen ve Durkan, 2016). Ancak yapılan çalışmaların 

birçoğu öğretmen adaylarıyla yürütülmüş olup öğretmenlerin mesleki etik hakkındaki görüşlerini 

yansıtmaktan uzaktır. Ayrıca öğretmenlik alanlarına göre yapılan araştırmalar oldukça azdır. 

Öztürk Aynalı, Kumandaş ve Ersanlı (2013) okul öncesi öğretmenlerine yönelik mesleki etik 

ilkeleri ölçeği geliştirmişlerdir. Alanyazında öğretmenlerin meslek etiği hakkında fen grubu (fen 

bilimleri, fizik, kimya, biyoloji) öğretmenleri ile yürütülen çalışmaya rastlanmamıştır. Fen grubu 

öğretmenlerinin meslek etiği hakkındaki genel eğilimlerinin araştırılması gereklilik olarak 

görülmektedir. Bu noktadan hareketle çalışmada fen grubu öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere 

uyma düzeylerini ve mesleki etik ilkelere uyma düzeylerine görev yapılan kurumun, cinsiyetin, 

mezun olunan eğitim kurumunun ve kıdem yılının etkisini belirlemek amaçlanmaktadır. Bu 

amaçla aşağıdaki alt problemlere cevap aranacaktır: 

1. Fen grubu öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere uyma düzeyleri nedir? 

2. Öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerine görev yapılan kurumun etkisi var 

mıdır? 

3. Öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerine cinsiyetin etkisi var mıdır? 

4. Öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerine mezun olunan eğitim kurumunun 

etkisi var mıdır? 

5. Öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerine hizmet yılının etkisi var mıdır? 

 

YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Araştırma 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında tarama modeli ile yürütülmüştür.  

Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Muğla ili ve ilçelerinde görev yapmakta olan fen bilimleri, fizik, kimya ve 

biyoloji öğretmenleri, örneklemini ise Muğla ili Menteşe ve Köyceğiz ilçelerinde görev yapan 25 
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fen bilimleri, 13 fizik, 14 kimya,  11 biyoloji olmak üzere toplam 63 öğretmen oluşturmaktadır. 

Fen grubu öğretmenlerinin cinsiyete göre dağılımı 37 kadın, 26 erkektir. Örneklemi oluşturan 

öğretmenlerin 42’si eğitim fakültesi, 21’i fen – edebiyat fakültesi mezunudur. Öğretmenlerin 

hizmet yılına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1. Fen grubu öğretmenlerinin hizmet yılına göre dağılımı 

Toplam hizmet yılı Frekans Yüzde 

5 yıl ve daha az 8 12,7 

6-10 yıl 13 20,6 

11-15 yıl 10 15,9 

16-20 yıl 6 9,5 

21-25 yıl 15 23,8 

26 yıl ve üstü 11 17,5 

Toplam 63 100,0 

Veri Toplama Aracı 

Bu araştırmada fen grubu öğretmenlerinin öğretmenlik meslek etik ilkelerine uyma düzeylerini 

belirlemek için Peçenek (2008) tarafından hazırlanan “Öğretmenlik Meslek Etik İlkeleri Ölçeği” 

kullanılmıştır.  Ölçek 5’li likert tipi bir derecelendirmeye sahip 28 maddeden oluşmaktadır ve 

cevaplama süresi yaklaşık 10 dakikadır. Öğretmenlik Meslek Etik İlkeleri Ölçeğinin güvenirlik 

katsayısı Cronbach alfa 0.92 olarak belirtilmiş, yapılan çalışmada elde edilen verilere göre 

ölçeğin güvenirliğinin saptanmasında Cronbach alfa katsayısı 0.89 olarak hesaplanmıştır. 

Verilerin Analizi 

Çalışmada istatistiki analizler SPSS 24 paket programı ile yapılmıştır. Verilerin analizinde 

betimsel istatistik, bağımsız gruplar t-testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) 

yararlanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Öğretmenlik Meslek Etik İlkeleri Ölçeği’nin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek 

için normallik testi yapılmış, örneklem sayısı 50’den büyük olduğu için Kolmogorov-Smirnov 

testinin sonuçlarına bakılmıştır (Büyüköztürk, 2016). p değerinin 0,200 (p>0,05) olması 

nedeniyle ölçeğe verilen cevapların normal dağılım gösterdiği anlaşılmıştır. 

 

Tablo 2. Normallik testi sonuçları 

Normallik Testi 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic sd p Statistic sd p 

Etik 

Ölçeği 
,087 63 ,200* ,983 63 ,539 
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1. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Fen grubu öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerini belirlemek için betimsel 

istatistikten yararlanılmıştır. Betimsel istatistik tablosu aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 3. Öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeyi ölçeğine ilişkin betimleyici istatistik 

tablosu 

  
N  S 

1. Öğretmenler meslekleriyle ilgili gelişmeleri takip ederler. 63 4,16 ,601 

2. Öğretmenler görevleriyle ilgili bilgi, beceri ve tutumlara tam olarak 

sahiptirler. 
63 4,05 ,607 

3. Öğretmenler özel yaşamlarındaki sorunları işlerine yansıtırlar. 63 3,79 ,970 

4. Öğretmenler ders dışında da öğrencilerle ilgilenirler. 63 4,21 ,652 

5. Öğretmenler planlamaya uygun ders işlerler. 63 4,29 ,551 

6. Öğretmenler öğrenciler arasında başarı durumlarına göre ayrım 

yaparlar. 
63 4,05 ,974 

7. Öğretmenler öğrencilere eşit söz hakkı verirler. 63 4,40 ,555 

8. Öğretmenler değerlendirme yaparken tarafsız davranırlar. 63 4,56 ,590 

9. Öğretmenler velilerin düşüncelerine saygı gösterirler. 63 4,06 ,693 

10. Öğretmenlerin söyledikleri ile yaptıkları arasında çelişki vardır. 63 4,19 ,800 

11. Öğretmenler kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi saygı ve 

anlayışla karşılarlar. 
63 3,78 ,792 

12. Öğretmenler kendi öğrencilerine özel ders verirler. 63 4,17 ,908 

13. Öğretmenler özel günlerde pahalı hediyeler kabul ederler. 63 4,46 ,930 

14. Öğretmenler öğrencilere içten ve samimi davranırlar. 63 4,43 ,665 

15. Öğretmenler meslektaşlarına içten ve samimi davranırlar. 63 4,05 ,750 

16. Öğrenciler öğretmenlerine güvenirler. 63 4,21 ,600 

17. Öğretmenler birbirlerine güvenirler. 63 3,90 ,665 

18. Öğretmenler öğrencilerin kendilerine verdikleri sırları saklarlar. 63 4,43 ,712 

19. Öğretmenler şiddete (dayak, dövme, tokat atma vb.) ve sözlü tacize 

karşıdırlar. 
63 4,54 ,714 

20. Öğretmenler veliler arasında ayrım yaparlar (Sosyo ekonomik 

durum, ırk, inanç…). 
63 4,46 ,877 

21. Öğretmenler dersi verimli hale getirmek için önceden hazırlık 

yaparlar.   
63 4,19 ,715 

22. Öğretmenler meslektaşlarının görüş ve düşüncelerine saygı duyarlar.  63 4,24 ,530 

23. Öğretmenler insan haklarına saygılıdırlar. 63 4,62 ,490 

24. Öğretmenler sınıfta farklı düşüncelerin dile getirilmesine izin 

verirler. 
63 4,24 ,777 

25. Öğretmenler derse zamanında girip çıkarlar. 63 4,37 ,517 

26. Öğretmenler sağlık sorunları dışında rapor alırlar. 63 4,05 ,923 

27. Öğretmenler kötü hava ve trafik şartlarında bile okula zamanında 

gelirler. 
63 4,29 ,633 

28. Öğretmenler derste ders dışı faaliyette bulunurlar(Gazete okumak 

vb.). 
63 4,13 1,276 
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Ölçek ortalaması 4,22 olarak elde edilmiştir. Elde edilen ortalamanın öğretmenlerin yüksek 

düzeyde mesleki etik ilkelere uyduğu biçiminde yorumlanabilir. 

Ölçekte en yüksek ortalamaya sahip maddenin 23. Madde olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin 

39’u “her zaman” , 24’ü “genellikle” seçeneğini işaretleyerek çok yüksek oranda insan haklarına 

saygılı olduklarını belirtmiştir. 

Ölçekte en düşük ortalamaya sahip madde 11. Madde olmuştur. 4 katılımcı “nadiren”, 16 

katılımcı “bazen”, 33 katılımcı “genellikle” ve 10 katılımcı “her zaman” işaretlemiştir. 

Öğretmenlerin kendilerine yöneltilen her türlü eleştiriyi saygıyla karşılama oranı da “genellikle” 

seviyesine yakın olmakla birlikte “bazen” seviyesindedir.  

2. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Fen grubu öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinde görev yapılan kuruma göre 

anlamlı fark bulunup bulunmadığını tespit etmek için bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. 

Bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 4’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 4. Öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeyinin görev yapılan kuruma göre t-testi 

sonuçları 

Grup  N  S t sd p 

Ortaokul 25 4,281 ,385 ,946 61 ,348 

Lise 38 4,187 ,389    

 

Bağımsız gruplar t-testi sonuçları incelendiğinde ortaokul ve lisede görev yapan öğretmenler 

arasında öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinde görev yapılan kuruma göre 

anlamlı fark tespit edilmemiştir [ t (61)= .946,  p>.05]. 

3. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Fen grubu öğretmenleri arasında mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin cinsiyete göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla bağımsız gruplar t-testi yapılmıştır. 

Bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 5’te gösterilmiştir. 

Tablo 5. Öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeyinin cinsiyete göre t-testi sonuçları 

Grup  N  S t sd p 

Kadın 37 4,295 ,372 1,762 61 ,083 

Erkek 26 4,123 ,392    

Bağımsız gruplar t-testi sonuçlarına göre fen grubu öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere uyma 

düzeyleri cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermemektedir [t (61)= 1,762,  p>.05]. 

4. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Fen grubu öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere uyma düzeyinin mezun olunan eğitim kurumuna 

göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla bağımsız gruplar t-testi 

yapılmıştır. Bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeyinin mezun olunan eğitim kurumuna 

göre t-testi sonuçları 

Grup  N  S t sd p 

Eğitim Fak. 42 4,270 ,385 1,339 61 ,185 

Fen-Edebiyat 

Fak. 
21 4,132 ,383    

Bağımsız gruplar t-testi sonuçları incelendiğinde eğitim fakültesi ve fen-edebiyat fakültesinden 

mezun olan öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeyleri arasında anlamlı fark 

bulunamamıştır [t (61)= 1,339,  p>.05]. 

 

5. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Fen grubu öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere uyma düzeyinin hizmet yılına göre anlamlı 

farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

yapılmıştır. Tek yönlü varyans analizi (ANOVA) testi sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 7. Öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeyinin hizmet yılına göre varyans analizi 

(ANOVA) sonuçları 

Grup N  S 
Varyans 

Kaynağı 
KT sd KO  F p 

 

5 yıl ve 

daha az 
8 4,424 ,310 

Gruplar 

arası 
1,328 5 ,266  1,899 ,109 

 

6-10 yıl 13 4,156 ,379 Gruplariçi 7,974 57 ,140     

11-15 yıl 10 4,014 ,375 Toplam 9,302 62      

16-20 yıl 6 4,023 ,362         

21-25 yıl 15 4,309 ,411         

26 yıl ve 

üstü 
11 4,344 ,356        

 

Levene= ,129        p= ,985         

 

ANOVA testi sonuçlarına göre öğretmenlerin kıdem yılına göre mesleki etik ilkelere uyma 

düzeylerinde anlamlı fark görülmemiştir [F(5,57)=1,899, p>.05]. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Fen grubu öğretmenlerinin, öğretmenlik mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinin görev yapılan 

kuruma, cinsiyete, mezun olunan kuruma ve mesleki kıdem yılına göre belirlenmesinin 

amaçlandığı bu çalışmada öğretmenlerin etik ilkeleri önemsediği görülmüştür. Öğretmenlerin 

mesleki etik ilkelere “genellikle(4)” düzeyinde önem verdiği görülmüştür. Bu durum alanyazınla 

paralellik göstermektedir. Toprakçı, Bozpolat ve Buldur (2010) tarafından yapılan çalışmada da 

öğretmen davranışlarının Kamu Meslek Etik İlkelerine beşli bir derecelemede “Çok (4)” 

düzeyinde uyduğu belirlenmiştir. İlköğretim öğrencileri ile yapılan bir diğer çalışmada, 

öğretmenlerin etik ilkelere “Çok” ve “Pek Çok” düzeyinde uydukları sonucuna ulaşılmıştır 

(Gündüz ve Coşkun, 2012). 

Görev yapılan kuruma göre fen grubu öğretmenleri arasında mesleki etik ilkelere uyma 

düzeylerinde anlamlı farklılık bulunmadığı, ancak ortaokulda görev yapan fen bilimleri 
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öğretmenlerinin, lisede görev yapan fizik, kimya, biyoloji öğretmenlerine göre etik ilkelere daha 

yüksek oranda uyduğu belirlenmiştir. Mezun olunan eğitim kurumuna göre fen grubu 

öğretmenleri arasında mesleki etik ilkelere uyma düzeylerinde anlamlı fark bulunamamış ancak 

eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin fen-edebiyat fakültesi mezunu öğretmenlere göre ölçek 

puanlarının yüksek olduğu görülmüştür.  Bu durum eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerin etik 

ilkelere daha çok önem verdiği şeklinde yorumlanabilir.  

Mesleki etik ilkelere uyma düzeyinde öğretmenlerin erkek veya kadın olmasının farklılık 

oluşturmadığı görülmüştür. Peçenek (2008) tarafından öğretmenlerle yapılan çalışmada da kadın 

ve erkek öğretmenler arasında etik ilkelere uyma düzeyi bakımından farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. 

Yapılan çalışmada fen grubu öğretmenlerin mesleki etik ilkelere uyma düzeyine hizmet yılının 

etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç göreve yeni başlayan öğretmenlerle meslekte daha 

kıdemli öğretmenlerin etik ilkelere aynı düzeyde uyduğunu göstermektedir. Ancak Toprakçı, 

Bozpolat ve Buldur (2010) tarafından 301 öğretmenle yapılan çalışmada kıdem yılının artışına 

paralel olarak öğretmenlerin etik ilkelere uyma düzeyinin arttığı tespit edilmiştir. Bu çalışmada 

fen grubu öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere uyma düzeyine hizmet yılının etkisinin 

olmamasının nedeni; çalışmanın sadece fen grubu öğretmenleri ile sınırlı olması ve örneklem 

sayısının az olması (63) olabilir. 

Fen grubu öğretmenlerinin etik ilkeler arasında, insan haklarına saygılı olma ile ilgili ilkeye en 

yüksek düzeyde uyduğu tespit edilmiştir. Öğretmen, her şeyden önce insanın değerine ve 

bütünlüğüne saygı duymalıdır. Davranışları ile öğrencilerine ve topluma rol model olan 

öğretmenlerin insan haklarını gözetmesinin, öğrencilerin de insan haklarına saygılı bireyler 

olarak topluma katılmasını olumlu etkileyeceği düşünülmektedir. 

Öğretmenlerin etik ilkelere uyma düzeyleri ile ilgili derinlemesine anlayış geliştirmek için nitel 

çalışmaların yapılması önerilmektedir. Benzer çalışmalar diğer branş öğretmenleriyle de 

yürütülebilir. Öğretmen adaylarına eğitim fakültesinde “öğretmenlik meslek etiği”  dersi 

verilebilir. 
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FEN BİLGİSİ DERSİNDE AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

 

Ulaş KUBAT173 
 
 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmenlerinin görüşlerine göre akıllı tahta kullanımı sırasında 

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin neler olduğunu ortaya çıkarmaktır. Öğretmenlerin 

teknolojik araç gereçleri kullanacak yeterli bilgi ve beceri ye sahip olmaması büyük sorun teşkil 

etmektedir. Ayrıca okullarda teknolojik donanımın yeterli olmaması da ayrı bir sorun 

oluşturmaktadır. Öğretmenlerin öğrenme-öğretme sürecinde teknolojik araçları kullanacak yeterli 

donanıma sahip olmaması sınıflarda eğitim teknolojisinin yaygın kullanılmasının önünde büyük bir 

engel teşkil etmektedir. Öğretmenler teknolojinin öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmasının 

önemli olduğunu düşünmekte ama bir takım sorunlardan dolayı teknolojiyi öğretim sürecinde etkili 

kullanamamaktadırlar. Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan ve bilgisayara bağlı olarak kullanılan 

akıllı tahta birçok ders için kullanıma hazır kolay çizimler, formüller, resimler, haritaların ve 

şekillerin kullanımına olanak sağlamaktadır. Akıllı tahta kullanımının multimedya sunum, 

materyal planlama ve geliştirme, bilişim becerilerini şekillendirme, ders içindeki etkileşim ve 

katılım ve motivasyon artırma gibi olumlu katkıları vardır. Akıllı tahta kullanımı öğrenme-öğretme 

sürecinde öğrencilerin öğrenme ve motivasyonlarını artırmakta, derslerin daha aktif işlenmesi ve 

aktif bir öğrenme ortamının oluşmasına katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada nitel araştırmanın 

olgubilim (phenomenology) desene göre tasarlanmıştır. Bu araştırmada fen bilgisi öğretmenlerinin 

sınıflarında akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri derinlemesine ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu olarak Muğla 

ili merkezinde 16 fen bilgisi öğretmen amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formu literatür taraması sonucu, iki program geliştirme 

ve iki ölçme değerlendirme alanında öğretim üyesinin uzman görüşleri alınarak geliştirilip 

uygulamaya sokulmuştur. Öğretmenler ile yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınıp, 

her bir görüşme yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz 

yapılarak bulgular elde edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin çoğunun akıllı tahtayı 

tam olarak verimli kullanamadıkları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca akıllı tahta kullanımına yönelik 

öğretmenlerin hizmet içi eğitime ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. Bu tür olumsuzlukların yanı sıra 

öğretmenlerinin çoğu, derslerde akıllı tahta kullanımı konusunda olumlu bir düşünceye sahip olduğu 

ortaya çıkarılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Fen Bilgisi, Öğrenme-Öğretme Süreci, Akıllı Tahta. 
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ABSTRACT 
Teachers’ Opinions about Interactive Whiteboard Applications in Science Course. The aim of this 

study is to reveal the conditions and problems of using interactive whiteboard according to the 

opinions of science teachers The fact that teachers do not have sufficient knowledge and skills to use 

technological tools constitutes a major problem. In addition, the lack of technological equipments in 

schools is another problem. The use of interactive white board increases the learning and motivation 

of students in the learning-teaching process. In this study, qualitative research method was used. 

The study group consists of 16 science teachers in the city of Muğla. Semi-structured interview form 

was used as data collection tool. The data obtained from the interviews were analyzed by descriptive 

analysis. According to the findings, it was found that most of the teachers could not use the 

interactive whiteboard efficiently. In addition, it is determined that teachers need in-service training 

for the use of interactive whiteboard. 

Keywords: Science, Learning-Teaching Process, Interactive Whiteboard. 

 

GİRİŞ 

Öğretim ortamının öğrenen için daha etkin hale getirilerek dikkat ve ilgi çekici hale getirilmesi 

amacıyla çeşitli öğretim teknolojileri kullanılır. Bu sayede öğrenme sürecini kolaylaştırma, daha 

zengin bir öğrenme ortamı oluşturma ve öğrenmeyi daha kalıcı hale getirme amaçlanır. Öğrenme 

öğretme sürecinde kullanılacak olan bu öğretim teknolojilerinin konu ve kazanıma göre yerinde 

ve zamanında kullanılması oldukça önemlidir. Kısaca öğrencilerin konuya karşı dikkatlerine 

çekerek, öğrenme sürecini görsel ve işitsel materyaller kullanarak daha zevkli ve eğlenceli hale 

getirmek büyük önem taşımaktadır.  . Öğretmenlerin teknolojik araç gereçleri kullanacak yeterli 

bilgi ve beceri ye sahip olmaması büyük sorun teşkil etmektedir. Ayrıca okullarda teknolojik 

donanımın yeterli olmaması da ayrı bir sorun oluşturmaktadır. Öğretmenlerin öğrenme-öğretme 

sürecinde teknolojik araçları kullanacak yeterli donanıma sahip olmaması sınıflarda eğitim 

teknolojisinin yaygın kullanılmasının önünde büyük bir engel teşkil etmektedir.  Öğretmenler 

teknolojinin öğrenme-öğretme sürecinde kullanılmasının önemli olduğunu düşünmekte ama bir 

takım sorunlardan dolayı teknolojiyi öğretim sürecinde etkili kullanamamaktadırlar. Son yıllarda 

kullanımı yaygınlaşan ve bilgisayara bağlı olarak kullanılan akıllı tahta birçok ders için 

kullanıma hazır kolay çizimler, formüller, resimler, haritaların ve şekillerin kullanımına olanak 

sağlamaktadır. Akıllı tahta kullanımının multimedya sunum, materyal planlama ve geliştirme, 

bilişim becerilerini şekillendirme, ders içindeki etkileşim ve katılım ve motivasyon artırma gibi 

olumlu katkıları vardır. Akıllı tahta kullanımı öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin öğrenme 

ve motivasyonlarını artırmakta, derslerin daha aktif işlenmesi ve aktif bir öğrenme ortamının 

oluşmasına katkı sağlamaktadır.  

Bilgisayar öğrenme öğretme sürecinde kullanıldığında, öğrenci motivasyonunu artırdığı, 

öğrencinin bireysel öğrenme hızına göre kullanılabilmelerine yardımcı olmaktadır 

(Çelik&Karamustafaoğlu, 2016). Buna benzer şekilde bilgisayarın öğrenme öğretme sürecinde 

kullanılması, maliyetlerin azalmasına, eğitim zamanının istenilen zamana göre ayarlanmasına, 

öğrenmenin bireyselleşmesine olanak sağlamaktadır (Kaplan, Öztürk, Altaylı&Ertör, 2013). 

Akıllı tahta teknoloji ve eğitimin birbiri ile etkileşimi sonucu artık öğretmen ve öğrencinin 

kullanımına sunulmuş teknolojik bir üründür. İnteraktif beyaz tahta (interactive whiteboard) veya 

elektronik beyaz tahta (electronic whiteboard) olarak da adlandırılan fakat ülkemizde genellikle 



496 

 

 

 

 

 

4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 
 

akıllı tahta (smart board) olarak bilinen bu aygıt, bilgisayar ve projeksiyon bağlantısı ile çalışan 

büyük ve dokunmaya duyarlı ekrana sahip bir tahtadır (Erduran ve Tataroğlu, 2009). 

Akıllı tahta sayesinde günümüzde öğrenciler daha eğlenceli etkinlikler yaparak, not alma 

gereksinimi azalmaktadır. Değişik öğretim yöntem ve teknikleri bir arada kullanarak öğrencilerin 

zor kavramları dinamik ve etkin sunum sayesinde daha kolay anlamasına olanak sağlamaktadır. 

Öğretmenler akıllı tahta sayesinde, internet siteleri üzerinden video ve filmler, interaktif testleri 

öğrencilerin kullanımına sunabilmektedir. Yine akıllı tahta sayesinde mikrofon, dijital kamera 

kullanabilmektedir. Ayrıca akıllı tahta sayesinde öğretmene sunulan diğer bir kolaylık, 

öğrenilmesi ve sınıfa getirilmesi zor soyut kavramları ya da sınıfta yapılması zor olan simülasyon 

çalışmalarını maliyeti çok düşük olacak bir biçimde hızlı şekilde sınıflarında kullanabilmeye 

olanak sağlamasıdır. Okulda yapılması pahalı ekipmanlar gerektiren, oldukça zor ve maliyetli 

olan  deneyler bu sayede görseller sayesinde daha anlamlı ve kalıcı öğrenme imkanı sağlar.   

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmenlerinin görüşlerine göre akıllı tahta kullanımı sırasında 

karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin neler olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu amaç 

doğrultusunda fen bilgisi öğretmenlerine şu sorular sorulmuştur: 

 

1. Akıllı tahta kullanımı koşulları uygun mu? 

2. Okulda akıllı tahta kullanmaya yönelik fiziki ve teknolojik koşulları sorunlar nelerdir? 

 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE ÇALIŞMA GURUBU 

Bu araştırmada nitel araştırmanın olgubilim (phenomenology) desene göre tasarlanmıştır. Nitel 

yöntemin kullanılması algıların ve olayların bütüncül bir biçimde ele alınmasını, ayrıntılı ve 

derinlemesine bilgilere ulaşılmasını (Yıldırım ve Şimşek, 2013) sağlayacağı için tercih edilmiştir. 

Bu araştırmada fen bilgisi öğretmenlerinin sınıflarında akıllı tahta kullanımına yönelik görüşleri 

derinlemesine ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu olarak Muğla ili merkezinde 16 fen bilgisi öğretmen 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri 

toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. İlgili literatürün 

taranmasının ardından veri toplama araçları olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, araştırmacının 

görüşme soruları önceden hazırladığı, fakat görüşme boyunca esnek bir şekilde önceden 

oluşturulan soruların yeniden düzenlenmesine imkan veren bir tekniktir (Ekiz, 2009:63).Yarı 

yapılandırılmış görüşme formu literatür taraması sonucu, iki program geliştirme ve iki ölçme 

değerlendirme alanında öğretim üyesinin uzman görüşleri alınarak geliştirilip uygulamaya 

sokulmuştur. Öğretmenler ile yapılan görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınıp, her bir 

görüşme yaklaşık 15 dakika sürmüştür. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz 

yapılarak bulgular elde edilmiştir. Görüşmeye katılan öğretmenlerin kişisel bilgileri saklı tutulup 

öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3…Ö16 olarak kodlanmıştır. Örneğin Ö1 görüşmeye katılan birinci 

öğretmeni, Ö8 sekizinci öğretmeni, Ö11 on birinci öğretmeni göstermektedir. 
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TOPLAM 16 100 

CİNSİYET   

Kadın 8 50 

Erkek 8 50 

YAŞ GRUBU   

21-25 - - 

26-30 6 37,5 

31-35 5 31,2 

36-40 3 18,8 

41-45 2 12,5 

ÖĞRENİM DÜZEYİ   

Lisans 12 75 

Yüksek Lisans 4 25 

HİZMET YILI   

1-5 - - 

6-10 2 12,5 

11-15 3 18,8 

16-20 3 18,7 

21-25 8 50 

MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMU 

  

Eğitim Fakültesi 12 75 

Fen Fakültesi 4 25 

 

BULGULAR 

Elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin çoğunun akıllı tahtayı tam olarak verimli 

kullanamadıkları ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca akıllı tahta kullanımına yönelik öğretmenlerin 

hizmet içi eğitime ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. Bu tür olumsuzlukların yanı sıra 

öğretmenlerinin çoğu, derslerde akıllı tahta kullanımı konusunda olumlu bir düşünceye sahip 

olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

 

Akıllı tahta kullanımı koşulları uygun mu? 

 

Öğretmenler 

Koşullar Uygun Ö2,Ö5,Ö6,Ö7,Ö11,Ö13,Ö14 

Uygun Değil Ö3;Ö8,Ö12 

Teknolojik Koşullarda Eksiklik Ö8,Ö12 

Fiziki Koşullarda Eksiklik Ö9,Ö12 

Hizmet İçi Eğitim İsteği Ö4,Ö9 

Görüşme yapılan öğretmenlerin yaklaşık yarısı akıllı tahta kullanımı koşullarının uygun 

olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenlerden bazıları da (3) koşulların uygun olmadığını, teknolojik 

ve fiziki koşullarda eksiklikler olduğunu belirtmişlerdir.  Teknolojinin etkili kullanımı 

öğrencilerin öğretim hedeflerine zamanında ulaşmasına yardımcı olabilir. Görsel, işitsel, hareket 
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gibi görerek ve yaşayarak zengin uyarıcı bir öğrenme ortamı öğrenmeyi kolaylaştırabilir. Sınıfta 

yerinde ve zamanında kullanılan teknolojik araç ve gereçler kazanımların gerçekleştirilmesine 

yardımcı olur. Görüşme yapılan öğretmenlerin dile getirdiği akıllı tahta kullanımı koşullarının ve 

fiziki-teknolojik uygun olmaması kazanımların gerçekleşmesine yönelik bir olumsuzluk olarak 

değerlendirilebilir.  

 

Okulda akıllı tahta kullanmaya yönelik fiziki ve 

teknolojik koşulları sorunlar nelerdir? 

 

Öğretmenler 

Fiziki Eksiklikler  

Laboratuvarda eksiklik Ö1,Ö3,Ö9,Ö12 

Laboratuvar Yok Ö3,Ö9,Ö10 

Deney Malzemeleri Eksik Ö1,Ö4 

Teknolojik Eksiklik  

Bilgisayar Yok Ö1,Ö3,Ö12 

Projeksiyon Yok Ö4,Ö8 

Projeksiyon Problemleri Ö3,Ö10 

İnternet Problemleri Ö1 

  

Görüşme yapılan öğretmenler laboratuvarlarda eksiklikler veya laboratuvarın hiç olmadığını 

belirtmişlerdir. Halbuki fen bilgisi derslerinde öğrencilerin yaparak-yaşayarak öğrenmesi 

açısında laboratuvarlar özellikle soyut kavramların öğrenilmesinde çok önemli yer tutmaktadır.  

Öğrenciler zor ve soyut kavramları laboratuvarlarda somut ve görsel materyaller sayesinde 

öğrenme imkânı bulurlar. Öğrenilen teorik bilgiler laboratuvarda pratik uygulamalar sayesinde 

öğrencilerin üst düzey düşünme becerileri ve problem çözme becerilerine katkı sağlar. Tüm bu 

olumlu katkılarına karşın bazı okullarda laboratuvar bulunmaması etkinliklerin yapılamamasına 

yol açacaktır. Bu bağlamda öğrencilerin deneyleri yapamaması onların motivasyonunu olumsuz 

etkileyecek olup, fenne karşı pozitif tutum geliştirmesinde olumsuz bir etki yaratacaktır. 

Günümüzde bilim ve teknolojinin çok hızlı gelişmesine karşılık bunun eğitime çok fazla 

yansıtılmadığı söylenebilir. Okulları teknolojik altyapısında eksiklikler veya özellikle hizmet yılı 

uzun süre özellikle hizmet yılı yüksek olan öğretmenlerin bu teknolojiyi kullanacak gerekli 

donanıma sahip olmadığı ifade edilebilir. Türkiye’de öğretmenlerin öğrenme öğretme sürecinde 

kullanabilecekleri kaliteli eğitsel yazılımlar ve yazılımları eğitime uygunluk açısından 

değerlendirme konusunda yeterince bilgi sahibi olmadıkları tespit edilmiştir (Cüre &Özdener, 

2008).  İnternetin ve bilgisayarın hayatımıza girip yaygınlaşması 2000’li yıllarından başından 

itibaren olmuştur. Bu değişimi yakalayamayan öğretmenlerin fen eğitimi dolayısı ile eğitim 

sistemi için büyük bir sorun oluşturduğunu söyleyebiliriz. Öğrenme sürecinin verimli olabilmesi 

için sadece teknolojik araç gereçleri kullanmak yeterli olmayabilir. Öğretmen teori ve uygulama 

bütünlüğünü iyi bir şekilde sağladığı zaman teknolojik araçları sınıfında en üst düzeyde 

kullanabilir. Böylelikle sınıfını öğrenmeye elverişli zengin bir öğrenme çevresi oluşturur. 

Bilginin kalıcı olabilmesi için fen bilimleri öğretmenlerinin öğrenme öğretme sürecinde 

teknolojiyi etkin kullanımı çok büyük öneme sahiptir. 
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FEN BİLGİSİ VE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN 

ADAYLARININ KİMYAYA KARŞI TUTUM, MOTİVASYON VE ÖZ-

YETERLİKLERİNİN BELİRLENİMESİ 
 

 

Eylem YALÇINKAYA ÖNDER174, Aylin ÇAM175 
 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı ilköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen 

adaylarınn kimya dersine yönelik tutum, motivasyon ve öz yeterlik algılarının okudukları sınıfa göre 

nasıl değişkenlik gösterdiğini tespit etmektir. Ayrıca, her sınıf seviyesinde öğretmen adaylarının 

kimyaya karşı tutum, motivasyon ve öz-yeterlilikleri arasında bir ilişki olup olmadığı ve bu 

değişkenlerin cinsiyete göre değişip değişmediği de araştırılmıştır. Veriler 2017-2018 bahar 

döneminde 323 ilköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmen adayının katılımıyla toplanmıştır. Bu 

öğretmen adaylarının 82’u birinci sınıf, 83’si ikinci sınıf, 79’sı üçüncü sınıf, 79’ü dördüncü sınıf 

öğretmen adayıdır. Veri toplama aracı olarak standart Likert tipi ölçekler olan “Kimya Dersi Tutum 

Ölçeği”, “Motivasyon Anketi” ve “Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır. İstatistiksel analizler bağımsız 

gruplar t-testi ve pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; öğretmen adaylarının kimyaya karşı tutumları sınıf 

seviyesine göre farklılaşmamaktadır. Ancak, öğretmen adaylarının kimyaya karşı motivasyonları 

sınıf seviyesine göre farklılaşmamakta ancak amaca odaklanma boyutunda birinci sınıflar ile üçüncü 

sınıflar arasındaki fark anlamlı ve fark birinci sınıflar lehinedir. Öğretmen adaylarının kimyaya 

karşı öz-yeterlikleri sınıf seviyesine göre farklılaşmakta ve birinci ve ikinci sınıflar arasındaki fark 

anlamlı olup birinci sınıflar lehinedir. Ayrıca, kimya ile ilgili zorluklarla başa çıkabilme boyutunda 

da sınıf seviyesine göre farklılaşmaktadır ve birinci ve ikinci sınıf arasındaki fark anlamlı olup 

birinci sınıflar lehinedir. Kimyaya karşı öz-yeterlik alt boyutlarından kimya performansına güven alt 

boyutunda da sınıf seviyesi açısından anlamlı bir fark vardır. Her bir sınıf seviyesi açısından 

incelendiğinde, birinci sınıf öğrencilerinin kimyaya karşı tutumları ve motivasyonları cinsiyet 

açısından farklılaşmaktadır ve bu fark kızlar lehinedir. Ancak, öğrencilerin kimyaya karşı öz-

yeterlikleri cinsiyet açısından farklılaşmamaktadır. İkinci sınıf öğrencilerinin kimyaya karşı 

tutumları cinsiyete göre farklılaşmaktadır ve fark erkekler lehinedir. Üçüncü ve dördüncü sınıf 

öğrencilerinin kimyaya karşı tutumları, motivasyonları ve öz-yeterlikleri cinsiyete göre 

farklılaşmamaktadır. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencilerinin kimyaya karşı tutum, 

motivasyon ve öz-yeterlikleri arasındaki ilişki anlamlıdır.  

Anahtar Sözcükler: Fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmenliği, Kimyaya karşı tutum, 

motivasyon, öz-yeterlik, cinsiyet. 
 

GİRİŞ 

Öğrenciler ve öğretmen adayları fen bilimine ve bu bilimi öğrenmeye yönelik içsel bir 

motivasyon, tutum ve öz-yeterliğe sahiptir. Tutum ve motivasyon duyuşsal alanın önemli 

yapılarındandır ve öğrencilerin fen öğrenimi ve başarısı üzerinde önemli bir etkisi vardır. Perrier 

ve Nsengiyumva’ya göre (2003, p.1124) ‘duyuşsal alan sadece basit bir katalizör değil, 

öğrenmenin oluşması için önemli bir durumdur’. Öğrencilerin tutumsal ve motivasyonel 
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yapılarının araştırılmasının nedenlerinden biri öğrencilerin bilişsel olarak nasıl etkilendiklerini 

anlamaktır. Fen eğitiminde yapılan araştırmalar, sadece bilişsel faktörlerin değil, aynı zamanda 

tutumsal ve motivasyonel yapıların da öğrencilerin fen öğrenmesi üzerinde de etkili olduğunu 

göstermiştir (Koballa & Glynn, 2007). 

Tutum ‘bir kişi, nesne veya konu hakkında genel ve kalıcı olumlu ya da olumsuz bir duygu’  

olarak tanımlanır (Petty & Cacioppo, 1981, p.7). Ayrıca, bu kavram literatürde çeşitli şekillerde 

tanımlanmış ve alternatif olarak ilgi, değer, motivasyon ve görüş gibi bazı terimler kullanılmıştır. 

Tutum, öğrencilerin fen kavramlarını anlamalarında etkili olan önemli duygusal değişkenlerden 

biridir ve genellikle öğenci başarısının bir göstergesi olarak kabul edilir (Pintrich, Marx, & 

Boyle, 1993). Fen eğitiminde motivasyonel inançlar da önemlidir.  Motivasyon, bir üründen 

ziyade bir süreçtir dolayısıyla ‘görevlerin seçimi, çaba, sebat ve sözlü olarak ifade etme’ gibi 

davranışlardan anlaşılabilir (örneğin, “gerçekten bunun üzerinde çalışmak istiyorum” (Pintrich & 

Schunk, 2002, p.5). Öğrenciler verilen görevlerle içsel ilgi ya da zevk, konu değeri ve yararlılık 

gibi nedenlerle meşgul olurlar ve bunlar öğrencilerin algılanan motivasyonlarını artırabilir. İçsel 

olarak motive olan öğrenciler sunulan görevde yer aldıklarında, karşılaştıkları zorlukların 

üstesinden gelmek için daha çok çalışırlar.  Motivasyonun güçlendirilmesi öğrencilerin 

başarılarında artışa yol açar, bu nedenle başarı, dolaylı bir motivasyon indeksi olarak 

düşünülebilir (Pintrich & Schunk, 2002). Eğitim araştırmacıları bir dizi motivasyon faktörü 

ortaya çıkarmıştır. Bunlar; hedef yönelimi, amaca odaklanma, konu değeri, öğrenme inançları, 

öz-yeterlik ve sınav kaygısıdır. 

Öz-yeterlik, bireylerin belirli işler karşısında, kendi performansına duyduğu güven olarak 

tanımlanır (Açıkgöz-Ün, 1996). Öz-yeterlik inançları, insanların kendilerini nasıl hissettiği, 

düşündüğü, motive ettiği ve davrandığını belirler (Bandura, 1994). Bu inacın olumlu olması 

durumunda kişi karşılaştığı durumla ilgili yapacağı eylemleri, kendisini başarıya ulaştıracak 

şekilde organize edecektir, bu inancın olumsuz olması durumunda ise kişi başarısızlık kaygısı 

yaşayacaktır (Koballa & Crawley, 1985). Bandura, öğretmen öz-yeterliğini; kişisel ve sonuç 

beklentisi olmak üzere iki bilişsel boyutta açıklamaktadır. Bandura’ ya göre kişisel özyeterlik, 

“ileride oluşabilecek belirsiz, öngörülemeyen ve çoğu zaman stresli öğeleri içeren olası 

durumlarla başa çıkabilmek için iyi organize olabilme ve gerekli tedbirleri alabilme ile ilgili 

değerlendirmelerdir” (Bandura, 1977, s.201). Sonuç beklentisi ise bireyin öğretme yeteneği 

üzerindeki dışsal faktörlere yönelik algılarıyla ilgilidir ve “bireyin davranışlarının bazı sonuçlara 

yol açacağını tahmin etmesi ve istenilen sonuca başarılı bir şekilde ulaşmak için davranışlarını 

düzenlemesi gerekliliğine olan inancıdır” (Bandura,1977, s.193). 

Öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik tutumlarının, motivasyonlarının ve özyeterlik 

inançlarının  fen öğretim sürecini ve niteliğini etkileyen önemli faktörler olduğu yapılan birçok 

çalışmada ortaya konmuştur (Saf, 2011). Bu çalışmanın amacı ise ilköğretim matematik ve fen 

bilgisi öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adaylarının kimya dersine yönelik tutum, 

motivasyon ve öz yeterlik algılarının okudukları sınıfa göre nasıl değişkenlik gösterdiğini tespit 

etmektir. Bu doğrultuda mevcut çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır: 

1. Öğretmen adaylarının her bir sınıf seviyesi için cinsiyet açısından kimyaya karşı 

tutumların değişimi ne düzeydedir? 
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2. Öğretmen adaylarının her bir sınıf seviyesi için cinsiyet açısından kimyaya yönelik 

motivasyonların değişimi ne düzeydedir? 

3. Öğretmen adaylarının her bir sınıf seviyesi için cinsiyet açısından kimyaya yönelik öz-

yeterlik algılarının değişimi ne düzeydedir? 

4. Öğretmen adaylarının kimyaya karşı tutum, motivasyon ve öz-yeterlikleri arasındaki ilişki 

ne düzeydedir? 

5. Öğretmen adaylarının kimyaya karşı tutum, motivasyon ve öz-yeterliklerinin cinsiyete 

göre değişimi ne düzeydedir? 

 

YÖNTEM 

Örneklem 

Bu araştırmanın örneklemini 323 ilköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmen adayı 

oluşturmaktadır.  Bu öğretmen adaylarının 82’si birinci sınıf , 83’ü ikinci sınıf, 79’u üçüncü sınıf, 

79’ü dördüncü sınıf ilköğretim matematik ve fen bilgisi ana bilim dalı öğretmen adaylarıdır. Bu 

araştırma tarama araştırması olup bireylerin bir konu hakkındaki görüşlerini, ilgilerini, 

tutumlarını belirlemek amacıyla yapılmaktadır.  

Veri toplama araçları 

Veri toplama aracı olarak standart Likert tipi ölçekler olan “Kimya Dersi Tutum Ölçeği”, 

“Motivasyon Anketi” ve “Öz Yeterlik Ölçeği” kullanılmıştır.  

Kimya Dersi Tutum Ölçeği. Öğretmen adaylarının kimyaya karşı tutumlarını belirlemek amacıyla 

“Kimya Dersi Tutum Ölçeği” uygulanmıştır. Bu ölçek Geban, Ertepınar, Yılmaz, Altın ve 

Şahbaz (1994) tarafından geliştirilmiş olup 15 maddeden oluşmaktadır. Ölçek beşli Likert tipinde 

olup kesinlikle katılıyorum (5), Katılıyorum (4), Kararsızım (3), Katılmıyorum (2), Kesinlikle 

katılmıyorum (1) şeklindedir.  

Motivasyon Anketi. Öğretmen adaylarının kimya dersine karşı motivasyonlarını belirlemek 

amacıyla “motivasyon anketi” kullanılmıştır.  Bu anket Pintrich, Smith, Garcia ve McKeachie 

(1991) tarafından üniversite öğrencilerinin motivasyonel yönelimlerini ve onların farklı öğrenme 

stratejilerini kullanmalarını belirlemek amacıyla geliştirilmiştir. Anket yedili Likert tipinde olup 

“Benim için kesinlikle yanlış”tan “benim için kesinlikle doğru”ya doğru ilerlemektedir. Bu anket 

iki bölümden oluşmaktadır: motivasyon bölümü ve öğrenme stratejileri bölümü. Geliştiren 

araştırmacılar, anketin iki bölümünün ayrı olarak uygulanabileceğini belirtmişlerdir ve bu 

nedenle bu araştırmada sadece motivasyon bölümü kullanılmıştır. Bu anketin kullanılan 

motivasyon bölümü 31 madde ve altı boyuttan oluşmaktadır: Hedef yönelimi, amaca odaklanma, 

konu değeri, öğrenme inançları, öz-yeterlik ve sınav kaygısıdır. İngilizce geliştirilen bu anket, 

Türkçe’ye Sungur (2004) tarafından çevirisi yapılmış ve Türkçeye adaptasyon çalışması 

gerçekleştirilmiştir.  

Öz Yeterlik Ölçeği. Öğretmen adaylarının öz-yeterliklerini belirlemek amacıyla “Öz-yeterlik 

ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek Tatar, Yıldız, Akpınar, ve Ergin (2009) tarafından Fen ve 

Teknolojiye Yönelik Öz Yeterlik Ölçeği olarak geliştirilmiş, daha sonra Saf (2011) tarafından 

Kimya dersine adapte edilmiştir. Ölçek beşli Likert tipinde olup tamamen katılıyorum (5), 

katılıyorum (4), kararsızım (3), katılmıyorum (2), kesinlikle katılmıyorum (1) şeklindedir. Bu 
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ölçek 27 maddeden oluşmakta ve üç boyutu yer almaktadır: Kimyaya karşı güven, kimya ile ilgili 

zorluklarla başa çıkabilme, kimya performansına güven.  

Verilerin Analizi. Bu araştırmadan elde edilen veriler 0.05 anlamlılık seviyesinde SPSS paket 

programı kullanılarak analiz edilmiş, bağımsız gruplar t-testi ve korelasyon istatistiksel analizleri 

yapılmıştır.  

 

BULGULAR 

Bu çalışmanın amaçlarından biri; ilköğretim matematik ve fen bilgisi öğretmenliği bölümünde 

okuyan öğretmen adaylarınn kimya dersine yönelik tutum, motivasyon ve öz yeterlik algılarının 

okudukları sınıfa göre nasıl değişkenlik gösterdiğini tespit etmektir.  

Öğretmen adaylarının kimyaya karşı tutumları ile ilgili bulgular 

Bağımsız gruplar t-testi, öğretmen adaylarının kimyaya karşı tutumlarının cinsiyet açısından her 

bir sınıf seviyesi için değişip değişmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Tablo 1. Her bir sınıf seviyesi için cinsiyet açısından kimyaya karşı tutumların değişimi 

Sınıf 

Seviyesi 

Cinsiyet N x̄ s t p 

1. Sınıf Kız 59 36.66 9.98 3.343 0.001* 

 Erkek 23 45.69 13.29   

2. Sınıf Kız 69 34.72 11.70 2.096 0.039* 

 Erkek 14 41.85 11.09   

3. Sınıf Kız 58 38.70 12.94 -0.241 0.810 

 Erkek 21 37.95 10.12   

4. Sınıf Kız 65 38.98 12.23 -0.328 0.744 

 Erkek 14 37.78 13.30   

*p<0.05 

 

Bağımsız gruplar t-testi analizine göre 1. ve 2. sınıf öğretmen adaylarının kimyaya karşı 

tutumları cinsiyet açısından farklılaşmaktadır ve bu fark erkekler lehinedir (1. sınıf öğretmen 

adayları için; t(80)=3.343; 2. sınıf öğretmen adayları için t(81)=2.096). Ancak, 3. ve 4. sınıf 

öğretmen adaylarının kimyaya karşı tutumları cinsiyet açısından farklılaşmamaktadır. 1970 – 

1991 yılları arasındaki literatürü kapsayan bir meta analiz çalışma, bilim türünün bir işlevi olarak 

tutumdaki cinsiyet farklılıklarının analizinde, erkeklerin her türlü bilime karşı kızlardan daha 

olumlu bir tutum sergilediğini göstermiştir. (Weinburgh, 1995).  
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Öğretmen adaylarının kimyaya yönelik motivasyonları ile ilgili bulgular 

Bağımsız gruplar t-testi, öğretmen adaylarının kimyaya yönelik motivasyonlarının cinsiyet 

açısından her bir sınıf seviyesi için değişip değişmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

 

Tablo 2. Her bir sınıf seviyesi için cinsiyet açısından kimyaya yönelik motivasyonların değişimi 

Sınıf 

Seviyesi 

Cinsiyet N x̄ s t p 

1. Sınıf Kız 59 141.23 26.34 -2.27 0.026* 

 Erkek 23 129.60 20.11   

2. Sınıf Kız  69 147.91 27.25 -1.535 0.129 

 Erkek 14 135.78 25.25   

3. Sınıf Kız 58 135.01 26.79 0.464 0.644 

 Erkek 21 138.04 21.93   

4. Sınıf Kız  65 135.66 32.14 0.732 0.466 

 Erkek 14 142.50 29.46   

*p<0.05 

Bağımsız gruplar t-testi analizine göre 1. sınıf öğretmen adaylarının kimyaya yönelik 

motivasyonları cinsiyet açısından farklılaşmaktadır (t(80)= -2.27) ve bu fark kızlar lehinedir. 

Ancak; 2., 3. ve 4. sınıf öğretmen adaylarının kimyaya yönelik motivasyonları cinsiyet açısından 

farklılaşmamaktadır.  

Tablo 3. Cinsiyet açısından kimyaya yönelik motivasyon alt boyutlarının değişimi. 

    N x̄ T P 

Hedef yönelimi 

  

Erkek 72 16.65 -2.290 0.023* 

Kız 251 18.20     

Amaca odaklanma 

  

Erkek 72 18.27 0.069 0.945 

Kız 250 18.23     

Konu değeri 

  

Erkek 72 26.38 -1.951 0.052 

Kız 251 28.51     

Öğrenme inançları 

  

Erkek 72 19.38 -0.217 0.829 

Kız 251 19.52     

Öz-yeterlik 

  

Erkek 72 35.76 -0.490 0.624 

Kız 251 36.43     

Sınav Kaygısı 

  

Erkek 72 19.30 -0.078 0.938 

Kız 251 19.35     

*p<0.05 
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Öğretmen adaylarının kimyaya yönelik motivasyon alt boyutlarından sadece hedef yönelimi alt 

boyutunda cinsiyet açısından farklılık görülmektedir (t(321)=-2.290). Bu fark kızlar lehinedir. 

Bedel (2015) öğretmen adaylarıyla yaptığı çalışmada cinsiyetin, akademik motivasyonun bir 

göstergesi olmadığını tespit etmiştir. 

 

Öğretmen adaylarının kimyaya yönelik öz-yeterlikleri ile ilgili bulgular 

Bağımsız gruplar t-testi, öğretmen adaylarının kimyaya yönelik öz-yeterliklerinin cinsiyet 

açısından her bir sınıf seviyesi için değişip değişmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Tablo 4. Her bir sınıf seviyesi için cinsiyet açısından kimyaya yönelik öz-yeterliklerinin değişimi 

Sınıf 

Seviyesi 

Cinsiyet N x̄ s t p 

1. Sınıf Kız 59 70.21 17.35 1.906 0.060 

 Erkek 23 78.56 18.50   

2. Sınıf Kız 69 63.18 15.19 1.961 0.053 

 Erkek 14 72.15 14.72   

3. Sınıf Kız 58 34.60 10.42 1.351 0.181 

 Erkek 21 38.00 8.10   

4. Sınıf Kız 60 69.65 18.21 -1.595 0.115 

 Erkek 14 61.14 16.84   

 

Bağımsız gruplar t-testi analizine göre her bir sınıf seviyesindeki öğrencilerin kimyaya karşı öz-

yeterlikleri cinsiyet açısından farklılaşmamaktadır. 

Tablo 5. Cinsiyet açısından kimyaya yönelik öz-yeterlik alt boyutlarının değişimi. 

    N x̄ t P 

Fen ve Teknolojiye yönelik güven Erkek 70 38.57 1.056 0.292 

Kız 241 36.97 
  

Fen ve teknoloji ile ilgili zorluklarla başa 

çıkabilme 

Erkek 70 16.41 -1.186 0.236 

Kız 241 17.23 
  

Fen ve teknoloji performansına güven Erkek 70 15.54 2.064 0.040* 

Kız 241 14.18 
  

*p<0.05 

Öğretmen adaylarının kimyaya yönelik öz-yönelim alt boyutlarından sadece fen ve teknoloji 

performansına güven alt boyutunda cinsiyet açısından farklılık görülmektedir (t(309)=2.064). Bu 

fark erkekler lehinedir. Öğretme özyeterliği, öğretme için  motivasyon, öğretmen adaylarının 

öğretmede başarılı olmalarındaki en önemli etkili faktörlerden biri olarak kabul edilir (Dowson & 

McInerney, 2003). Öz-yeterlik ile cinsiyet arasındaki ilişkiyi inceleyen bir meta-analiz çalışmada, 

erkeklerin akademik öz-yeterliklerinin kadınlara göre biraz daha fazla olduğu bulunmuştur. 

Ayrıca, kadınların öz-yeterliği dil sanatlarında daha fazla iken, erkeklerin matematik, bilgisayar 
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ve sosyal bilimlerde öz-yeterliliğinin kadınlara göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. 

Akademik öz-yeterlikteki cinsiyet farklılaşmasının yaşla birlikte değiştiği, en büyük etki 

büyüklüğünün 23 yaşın üzerindeki kişiler için oluştuğu bulunmuştur (Huang, 2013). Demirtaş, 

Cömert ve Özer (2011) yaptıkları çalışma sonucunda öğretmen adaylarının öz-yeterlik algılarının 

cinsiyet ve öğrenim görülen program değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaştığını, mesleğe 

yönelik tutumlarının ise cinsiyet değişkenlerine göre anlamlı biçimde farklılaşmadığını 

belirlemiştir. 

Öğretmen adaylarının kimyaya karşı tutum, motivasyon ve öz-yeterlikleri arasındaki ilişki 

Her sınıf seviyesinde öğretmen adaylarının kimyaya karşı tutum, motivasyon ve öz-yeterlilikleri 

arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır.  

Tablo 6. Sınıf seviyesine göre değişkenler arası ilişkiler 

    Tutum Motivasyon Öz-yeterlik 

1. sınıf Tutum 1 -0.689* 0.610* 

  Motivasyon -0.689* 1 -0.658* 

  Öz-yeterlik 0.610* -0.658* 1 

2.sınıf Tutum 1 -0.783* -0.753* 

  Motivasyon -0.783* 1 0.928* 

  Öz-yeterlik -0.753* 0.928* 1 

3. sınıf Tutum 1 -0.654* 0.609* 

  Motivasyon -0.654* 1 -0.639 

  Öz-yeterlik 0.609* -0.639* 1 

4. sınıf Tutum 1 -0.651* 0.702* 

  Motivasyon -0.652* 1 -0.702* 

  Öz-yeterlik 0.702* -0.702* 1 

*P<0.05 

Her sınıf seviyesinde öğretmen adaylarının kimyaya karşı tutum, motivasyon ve öz-yeterlilikleri 

arasında bir ilişki olup olmadığı Pearson Momentler Korelasyon analizi ile belirlenmiştir. Buna 

göre her sınıf seviyesinde her bir değişken için aralarındaki ilişkinin düzeyi orta seviyedir 

(Büyüköztürk, Çokluk, & Köklü, 2013). Bedel (2015) akademik motivasyon ve akademik öz-

yeterlik arasında anlamlı bir ilişki olduğunu, öğretmen adaylarının her ne kadar öğretmeye karşı 

yüksek düzeyde olumlu tutumları olmasına rağmen bu tutumların ne akademik motivasyonla ve 

ne de öz-yeterlikle ilgisi olduğunu ifade etmiştir. Öğretmen adaylarının özyeterlik algıları ile 

mesleğe yönelik tutumları arasında pozitif yönde ancak düşük düzeyde bir korelasyon olduğu 

belirten çalışmalar da mevcuttur (Demirtaş, Cömert, & Özer, 2011) 
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FEN ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STEAM FARKINDALIKLARININ 

FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ176 
 

 

Yılmaz KARA177  
 

 

 

ABSTRACT 
Societies take into account factors such as competition between countries, the characteristics of 

individuals with the knowledge and skills necessary for production, and country policies in the 

development of human resources. In today's world where rapid technological developments are 

taking place, complex problems are encountered that require different disciplines to work together, 

effective use of learning fields such as skills, communication, entrepreneurship, innovation and 

attitude as well as theoretical knowledge and business-oriented engineering applications. Raising 

individuals who can solve the daily problems that they face ın addition to the complex problems of 

today's world has resulted in the emergence of STEM understanding. Teachers and teacher 

candidates have important responsibilities in the training of individuals who are suitable for STEM. 

It is important to determine the awareness of prospective teachers who will perform STEM training 

in their future classes regarding this education. The aim of this study is to evaluate science, 

technology, engineering and mathematics (STEM) education awareness of science teacher candidates 

according to different variables. This research was carried out in a survey model using a quantitative 

data tool for the direct learning of STEM awareness of prospective teachers. In this study, non-

random sampling methods have been adopted. The sample of the study consisted of science teacher 

candidates who are studying in a state university in Western Black Sea Region. The participants 

consisted of 21 female and 9 male students. In the study, STEM Awareness Scale developed by 

Buyruk and Korkmaz (2016) was used as data collection tool. After the scale was applied to the 

participants, validity and reliability studies of the scale were performed. The STEM awareness scale 

has two sub-dimensions: positive and negative STEM awareness. Positive and negative subscales of 

the scale and the variables taken into account in the study have been tried to determine whether 

there is a statistically significant relationship. As a result, it was seen that science teachers' STEM 

awareness was concentrated under positive sub-dimension. It is expected that the data obtained from 

the study will contribute to the studies on STEM education in the dimension of awareness of 

prospective teachers. 

Keywords: STEM education, STEM awareness, Teacher training. 

 

ÖZET 
Toplumlar ihtiyacı olan insan kaynaklarını yetiştirmede ülkeler arası rekabet, üretim için gerekli 

olan bilgi ve yeteneğe sahip birey özellikleri ve ülke politikaları gibi unsurları göz önünde 

bulundurmaktadır. Hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasında çözümü farklı 

disiplinlerin bir arada çalışmasını, bilginin yanı sıra beceri, iletişim, girişimcilik, inovasyon ve tutum 

gibi öğrenme alanlarının etkin kullanımını, teorik bilginin yanı sıra işe dönük mühendislik 

uygulamalarının işe koşulmasını gerektiren karmaşık problemlerle karşılaşılmaktadır. Günümüz 

dünyasının karmaşık problemlerinin yanı sıra karşılaştığı günlük problemleri çözebilecek bireylerin 

yetiştirilmesi STEM anlayışının doğmasını sonuç vermiştir. STEM anlayışına uygun bireylerin 

                                                 

 

 

176  Bu çalışma Amerikan Konsolosluğu Ankara tarafından desteklenmiştir (Proje No: S-TU-150-18-GR-026). 
177 Dr. Öğr. Üyesi, Bartın Üniversitesi, yilmazkaankara@gmail.com. 
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yetiştirilmesinde öğretmenlere ve geleceğin öğretmen adaylarına önemli sorumluluklar düşmektedir. 

Gelecekteki sınıflarında STEM eğitimi gerçekleştirecek öğretmen adaylarının bu eğitime ilişkin 

farkındalıklarının belirlenmesi eğitimin başarıya ulaşması bakımından önemlidir. Bu çalışmanın 

amacı fen bilgisi öğretmeni adaylarının fen, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik (STEM) 

eğitimi farkındalıklarının farklı değişkenlere göre değerlendirilmesidir. Yapılan bu araştırma, 

öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarının doğrudan öğrenilmesine yönelik nicel bir veri 

aracının kullanıldığı tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada seçkisiz olmayan 

örnekleme yöntemlerinden uygun örnekleme yöntemi benimsenmiştir. Araştırmanın örneklemini, 

Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan bir devlet üniversitesinde öğrenimlerini sürdüren fen bilgisi 

öğretmen adayları oluşturmuştur. Katılımcılar 21 kız ve 9 erkek toplam otuz öğretmen adayından 

oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Buyruk ve Korkmaz’ın (2016) geliştirmiş 

oldukları “STEM Farkındalık Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek katılımcılara uygulandıktan sonra ölçeğin 

tekrar geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. STEM farkındalık ölçeğinin olumlu ve olumsuz 

STEM farkındalığı olmak üzere iki alt boyutu bulunmaktadır. Ölçeğin olumlu ve olumsuz alt 

boyutları ile araştırmada dikkate alınan değişkenler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişkinin olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak, fen bilgisi öğretmen adaylarının 

STEM farkındalıklarının olumlu alt boyut altında yoğunlaştığı görülmüştür. Çalışma ile elde edilen 

verilerin STEM eğitimi alanında yapılan çalışmalara öğretmen adaylarının farkındalıkları 

boyutunda katkı sağlaması beklenmektedir.  

Anahtar Sözcükler: STEM eğitimi, STEM farkındalığı, Öğretmen Eğitimi. 
 

GİRİŞ 

Toplumlar ihtiyacı olan insan kaynaklarını yetiştirmede ülkeler arası rekabet, üretim için gerekli 

olan bilgi ve yeteneğe sahip birey özellikleri ve ülke politikaları gibi unsurları göz önünde 

bulundurmaktadır. Hızlı teknolojik gelişmelerin yaşandığı günümüz dünyasında çözümü farklı 

disiplinlerin bir arada çalışmasını, bilginin yanı sıra beceri, iletişim, girişimcilik, inovasyon ve 

tutum gibi öğrenme alanlarının etkin kullanımını, teorik bilginin yanı sıra işe dönük mühendislik 

uygulamalarının işe koşulmasını gerektiren karmaşık problemlerle karşılaşılmaktadır (Langdon et 

al., 2011). Günümüz dünyasının karmaşık problemlerinin yanı sıra karşılaştığı günlük 

problemleri çözebilecek bireylerin yetiştirilmesi STEM anlayışının doğmasını sonuç vermiştir 

(Dugger, 2010).  

STEM eğitimi temelde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik disiplinleri olmak üzere birden 

fazla disiplinin fen sınfılarına taşınmasını amaçlamaktadır. STEM anlayışında öğrenciler pasif 

bilgi alıcısı olmaktan çok bilgiyi kullanan hatta bilgi üreten pozisyonundadır (Gonzalez & 

Kuenzi, 2012). Öğrencilerden istenen farklı disiplinleri bir arada gözterek karşılarına çıkan 

yaşam temelli sorunlara çözümler üretmeleridir. Otantik problemler karşısında bilginin yanı sıra 

becerilerini işe koşarak gelecekteki mesleklerinde karşılaşmaları olası yaşantıları deneyimleme 

fırsatı yakalamış olurlar (Bybee, 2010).  

STEM anlayışına uygun bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlere ve geleceğin öğretmen 

adaylarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Gelecekteki sınıflarında STEM eğitimi 

gerçekleştirecek öğretmen adaylarının bu eğitime ilişkin farkındalıklarının belirlenmesi eğitimin 

başarıya ulaşması bakımından önemlidir (Bozkurt-Altan, Yamak ve Buluş Kırıkkaya, 2016; 

Bakırcı, & Karışan, 2018). Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmeni adaylarının fen, teknoloji, 

mühendislik, sanat ve matematik (STEM) eğitimi farkındalıklarının farklı değişkenlere göre 

değerlendirilmesidir. 
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YÖNTEM 

Araştırma Deseni 

Öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarının belirlenmesinin amaçlandığı çalışmada tarama 

(survey) deseni benimsenmiştir. Tarama, kısa sürede geniş bir katılımcı grubundan veri 

toplanmak için kullanılır. Katılımcılara cevaplamalarrı için yazılı ya da sözlü sorular 

yönlendirilir. Yönlendirilen sorular yapılandırılmış ya da yarı-yapılandırılmış tiptedir. 

Katılımcıların yönlendirilen soruları kısa sürede yanıtlamaları istenir (Çepni, 2014). 

Çalışmamızda tarama deseni kullanılarak öğretmen adaylarının STEM farkındalıkları 

belirlenmeye çalışılmıştır. 

Katılımcılar 

Çalışmanın katılımcıları Batı Karadeniz Bölgesinde bulunan beş farklı devlet üniversitesinde 

öğrenimlerini sürdürmekte olan fen bilgisi öğretmen adayları arasından seçilmiştir. Katılımcılar 

belirlenirken öğretmen adaylarının eğitim bilimine giriş, öğretim ilke ve yöntemleri gibi meslek 

bilgisi derslerinin yanı sıra fizik, kimya ve biyoloji gibi alan derslerini de başarı ile tamamlamış 

olmaları ölçütü gözetilmiştir. Bu nedenle katılımcılar eşit oranda üçüncü ve dördüncü sınıf 

öğrencileri arasından belirlenmiştir. Ayrıca her üniversiteden eşit sayıda öğretmen adayının 

katılımı sağlanmıştır. Böylece her üniversiteden altı öğretmen adayının katılımı ile toplam 30 

katılımcılı (21 kadın, 9 erkek) bir çalışma gerçekleştirilmiştir.  

Veri toplama Aracı 

Öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarını belirlemek üzere Buyruk ve Korkmaz’ın (2016) 

tarafından geliştirilen STEM Farkındalık Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte 17 maddeye yer 

verilmiştir. Maddelerden 12’si olumlu iken 5’i olumsuz önerme içermektedir. Ölçek beşli 

derecelemeli likert tipinde hazırlanmıştır. Öğretmen adaylarından ölçekte yer alan maddelere 

“Kesinlikle katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Fikrim yok”, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle 

katılıyorum” seçeneklerinden birini işaretleyerek tepki vermeleri istenmiştir. Ölçeğin 

çalışmamızdaki veriler kullanılarak hesaplanan güvenirlik değeri verilerin güvenilir olduğunu 

göstermektedir (Cronbach alpha: 0.948). Ölçek uygulaması ortalama 10 dakika içerisinde 

tamamlanmıştır.  

Veri analizi 

Öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarınnı belirlemek üzere işe koşulan ölçek üzerinden 

yapmış oldukları değerlendirmeler betimsel analiz yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir 

(McMillan & Schumacher, 2001). Her bir öğretmen adayının ölçekde yer alan maddelere vermiş 

oldukları tepkiler puana dönüştürülmüştür. Puanlama yapılırken kesinlikle katılmıyorum cevabı 

için “1 puan”, katılmıyorum cevabı için “2 puan”, kararsızım cevabı için “3 puan”, kesinlikle 

katılıyorum cevabı için “4 puan”, katılmıyorum cevabı için “5 puan” verilmiştir. Olumsuz 

maddeler ters olarak puanlanmıştır. Puanlama sonucu her bir madde için ortaya çıkan ortalama 

değer istatistik paket programlar kullanılarak açığa çıkarılmıştır. 
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BULGULAR 

Öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarını belirlemek üzere işe koşulan STEM Farkındalık 

Ölçeğinde yer alan maddelere vermiş oldukları tepkilerin puanlanması ile araştırma bulgularına 

ulaşılmıştır. Ölçekte yer alan her bir madde için ortalama değerler hesaplanmıştır. Öğretmen 

adaylarının STEM farkındalık ölçeğinde yer alan her bir maddeden almış oldukları ortalama puan 

değerleri Tablo 1’de sunulmuştur.  
Tablo 1 Öğretmen adaylarının ölçekte yer alan olumlu maddelere ilişkin STEM farkındalıkları 

No Madde Ortalama 

1 Fen, Teknoloji, Matematik, Sanat ve Mühendislik eğitim yaklaşımı olan STEM, dört 

temel disiplini içinde barındırır. 

3,53 

2 STEM eğitimi öğrencileri öğrenmek için cesaretlendirir. 3,43 

3 STEM eğitimi öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirir. 3,47 

4 STEM bireylerin temel bilgi ve becerilerini kullanarak mühendislik alanında 

yaratıcılıklarını gelişmesine katkı sağlar. 

3,27 

5 STEM eğitimi öğrencilerin eleştirel bakış açısı kazanmalarını destekler. 3,27 

6 STEM öğrencilere üst düzey düşünme becerisi kazandırır. 3,40 

7 STEM eğitiminin temelini çocukların erken yaşlarda bilimsel bilgiyle 

karşılaşmalarını sağlayıcı etkinlikler oluşturur. 

3,20 

8 STEM eğitimi öğrencilerin bir probleme yönelik birden fazla çözüm alternatifinin 

olduğunu keşfetmelerini sağlar. 

3,33 

9 STEM eğitimi öğrencilerde işbirlikli çalışmayı geliştirir. 3,43 

10 STEM eğitiminin amacı, disiplinler arasında ilişki kurarak öğrenmenin bütüncül bir 

yaklaşım ile gerçekleştirilmesidir. 

3,30 

12 Fendeki bazı konular doğrudan matematik bilgi ve becerisi ister. 3,30 

14 STEM uygulamaları öğrencilerin özgüvenini geliştirir. 3,50 

11* STEM eğitimi öğrencilerin kariyer bilincine bir katkısı olmaz.* 3,27 

13* Fen, teknoloji, matematik, sanat ve mühendisliğin buluşması fenin günlük hayattaki 

kullanım becerisini artırmaz.* 3,53 

15* STEM uygulamaları öğrencilerin derse karşı ilgisini ve dikkatini dağıtır.* 3,37 

16* STEM etkinliklerini uygulamak zaman kaybına yol açar.* 3,47 

17* Fen dersine mühendislik alanının entegrasyonu gereksizdir. * 3,60 

 Toplam 3,69 

* Olumsuz önerme içeren maddeler 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının ölçekte yer alan maddelere ortalama 3.20 ile 3.60 

aralığında tepki verdikleri görülmektedir. Öğretmen adaylarının en yüksek farkındalığının fen 

derslerine mühendislik alanlarının gerekliliği konusunda gösterdikleri görülmektedir. En düşük 

farkındalık ise STEM eğitiminin temelini çocukların erken yaşlarda bilimsel bilgiyle 

karşılaşmalarını sağlayıcı etkinlikler oluşturma özelliğine karşı olduğu ortaya çıkarılmıştır. 

STEM farkındalık ölçeğinden elde edilen toplam puan ise 3,69 olarak hesaplanmıştır. Bu durum 

öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarının olumlu yönde ve iyi düzeyde olduğuna işaret 

etmektedir. 
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TARTIŞMA ve SONUÇ 

Çalışmada fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM farkındalıkları ortaya çıkarılmıştır. Öğretmen 

adaylarının STEM farkındalıklarının olumlu yönde olduğu belirlenmiştir. Benzer biçimde, 

Tekerek ve Karakaya (2018) fen öğretmeni adaylarının STEM farkındalıklarının olumlu yönde 

olduğunun altını çizmektedir. Sahip olunan farkındalıklar arasında en öne çıkan boyutun 

mühendislik uygulamaların fen derslerine entegre edilmesi yönünde olduğu bulunmuştur. STEM 

anlayışının bünyesinde birden fazla disipline yer veriyor olması ve problem çözme üzerine 

odaklanması öğretmen adaylarının yüksek farkındalık gösterdiği durumlar olmuştur. Öğretmen 

adayları STEM eğitiminin öğrenciler üzerinde cesaretlendirici ve özgüven geliştirici etkileri 

olacağının farkında olduklarını ifade etmişlerdir (Lichtenberger & George-Jackson, 2013).  

Öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarının en zayıf olduğu konunun çocukların erken 

yaşlarda bilimsel bilgiyle karşılaşmasının sağlanması olduğu ortaya çıkarılmıştır. Benzer 

biçimde, Gökbayrak ve Karışan (2018) eğitim ortamı ve öğretim yöntemine bağlı olarak 

öğretmen adaylarının STEM farkındalıklarının bazı değişkenler bakımından zayıf kalabileceğine 

işaret etmiştir. Öğretmen adayları STEM’in kariyer bilinci oluşturma, eleştirel düşünme becerisi 

kazandırma ve problem çözme becerisi kazandırma konusunda farkındalıklarının diğer 

değişkenlere göre daha düşük olduğunu belirtmişlerdir (Yıldırım & Selvi, 2016).  

Sonuç olarak, fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM farkındalıkları üzerine yapılan araştırmada 

katılımcıların olumlu yönde farkındalığa sahip olduğu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının 

farkındalık düzeyleri her ne kadar olumlu yönde olsa da düzey olarak geliştirilmesi gerektiği 

açıktır. Çoklu disiplin ve problem çözme becerisi üzerine odaklanmanın ötesinde kariyer bilinci 

oluşturma ve beceri geliştirme boyutuna yoğunlaşan STEM deneyimlerinin öğretmen adaylarının 

farkındalıklarını geliştirici etki yapacağı ortadadır (Çevik, Şanlıtürk, Yağcı, 2017). Bu nedenle, 

öğretmen adaylarının farkındalıklarının öğretmen yetişrme sürecinin erken dönemlerinden 

itibaren dikkate alınması ve zengin STEM deneyimi yaşanmasına olanak sağlayaak değişikliklere 

gidilmesi önerilmektedir.  
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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının öğretim materyali geliştirme sürecine yönelik 

görüşlerini belirlemektir. Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji 

Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda 2. sınıfta öğrenim gören 22 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın 

uygulama boyutunda öğretmen adayları Sitoloji Laboratuvarı dersi kapsamında bir öğretim 

materyali olarak “Hücre Modeli” geliştirmişlerdir. Öğretmen adayları 2 kişilik gruplar halinde 14 

hafta süren bir çalışma gerçekleştirmişler ve dönem sonunda toplam 11 adet “Hücre Modeli” 

tasarlamışlardır. Öğretmen adayları, öğretim materyali geliştirme sürecinde araştırmacılar 

tarafından bilimsel olarak yönlendirilmişlerdir. Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan 

oluşan bir form kullanılmış ve uygulama sonunda öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. 

Öğretmen adaylarına “Hücre ve organellerini öğrenmenizde, yaptığınız materyalin etkileri neler 

olmuştur?” ve “Materyal geliştirirken en çok zorlandığınız ve en kolay gelen unsurlar nelerdir?” 

soruları yöneltilmiştir. Veri analizi sürecinde, öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri 

cevaplar NVivo 12 Plus programı ile analiz edilmiş, benzer ifade gruplarından kodlar oluşturulmuş 

ve temalar altında tekrarlanma sıklıkları frekans (f) ve yüzde (%) değerleri verilerek 

tablolaştırılmıştır. Araştırma sonunda, öğretmen adaylarının öğretim materyali geliştirme sürecine 

yönelik görüşlerinin olumlu olduğu görülmüştür. Öğretmen adayları öğretim materyali geliştirme 

sürecinde bilgilerinin somut hale geldiğini, kalıcılık sağladığını, öğrendikleri bilgileri pekiştirdiğini, 

görselleştirme yaparak daha iyi anlamalarına katkı yaptığını belirtmişlerdir. Öğretmen adayları 

materyal geliştirme sürecinde endoplazmik retikulum, Golgi aygıtı ve mitokondri organellerinin 

tasarımı ile hücre ve organel boyutlarının birbirine oranı konularında en çok zorlandıklarını, 

ribozom, lizozom ve sitoplazma tasarımında ise zorlanmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Biyoloji Eğitimi, Öğretim Materyali, Hücre, Model, Sitoloji. 
 

GİRİŞ 

Eğitim ve öğretim alanında yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuçlara göre, yeterli nitelik ve 

niceliğe sahip olan öğretim materyalleri yerinde ve zamanında kullanıldıklarında konular daha iyi 

anlaşılmakta ve kazanılan bilgiler daha kalıcı olmaktadır (Büyükkaragöz ve Çivi, 1999, s.31). 

Eğitim ve öğretimin hedeflerini gerçekleştirme, olumlu öğrenme ortamlarının düzenlenmesi ile 

sağlanabilir. Öğrenme ortamı, ne kadar çok duyu organına hitap ederse öğrenme de o kadar kalıcı 

olmaktadır. Birden çok duyu organına hitap edebilmek için öğrenme ortamlarında görsel ve 

işitsel öğretim materyallerine daha çok yer verilmesi gerekmektedir (Demirel, 2007, s. 234).  
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Öğretim materyalleri öğrenci için öğrenme aracı, öğretmen için de öğretme aracı olarak görev 

yapmaktadır. Öğrenme olayının gerçekleşmesi öğretmenin öğrencileri ile oluşturduğu iletişim 

sürecine bağlıdır. Bu açıdan düşünüldüğünde, materyal öğretmenin öğrencileri ile iletişim 

kurmasına yardımcı olan araçlar şeklinde nitelendirilebilir. Öğretmenin öğretme sürecinde 

kullandığı materyaller de dâhil olmak üzere yaptığı bütün etkinlikler temelde öğrenci ile iletişim 

kurabilme amacını içermektedir (Aydın ve Yel, 2016, s. 88). Öğretmen ile öğrenci arasındaki 

iletişimin sağlıklı ve etkili olabilmesi için öğrencinin birden fazla duyu organına hitap edebilecek 

öğretim materyallerinin kullanılması önemlidir (Yalın, 2003). 

Öğretim materyali için genel bir tanımlama yapılacak olursa eğitim-öğretim sürecini daha etkili 

bir hâle getirmek için kullanılan her türlü malzeme olarak nitelendirilebilir. Öğretim materyalleri 

ders kitapları, sunular, tepegöz asetatı, video, harita, resim, modeller gibi çeşitli şekillerde 

olabilir. Bir materyalin kullanım amacı konular arasındaki ilişkileri modellemek, öğrenciyi aktif 

kılmak, anlaşılması güç konuların somutlaştırılmasını sağlamak ya da içeriğin resmedilmesi 

şeklinde olabilmektedir (Koç, 2002). 

Öğretmenler öğretim materyali kullanımı konusunda ilgisiz ya da yetersizse, eğitim programının 

öğrencilerin öğrenmesini sağlamada başarılı olamayacağı söylenebilir. Öğretmenlerin materyal 

kullanımı ile ilgili tutum ve yetenekleri öğrencilerin öğrenmesinde etkili olmaktadır. Bazı 

öğretmenler, materyallerden yararlanma konusunda yeterli bilgiye sahip olmayabilir ya da 

materyal kullanma konusunda isteksiz olabilir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için, 

öğretmenlere, öğretim materyallerinden nasıl yararlanacağı konularında gerekli bilgiler 

verilmelidir (Kaya, 2006). Ders malzemelerinin basit de olsa öğretmen ya da öğrenciler 

tarafından üretilmesi onları yaratıcılığa itmesi açısından önemlidir. Ders öğretmeni, kendi ders 

materyallerini üretmeden önce öğrencileriyle beraber beyin fırtınası ya da buluş fırtınası 

tekniğine başvurabilir (Demirel, 2007, s. 234). 

 

Gerçek Eşyalar ve Modeller 

Modeller gerçek bir eşyanın üç boyutlu temsilleridir. Modeller, asıl nesneden daha büyük 

olabileceği gibi, daha küçük ya da aynı boyutta olabilirler. Modeller bazen gerçek nesnelerden 

daha öğretici olabilmektedir. Çünkü sökülüp takılabilir ya da nesnenin iç kısımlarını ayrıntısıyla 

gösterebilir. Ayrıca modellerde gereksiz ayrıntılara yer verilmeden konunun önemli kısımları 

vurgulanabilir (Yalın, 2003). 

Modellerin birçok yararı vardır. Bu yararlarından başlıcaları şunlardır: 

• Karmaşık yapıları kolay ve anlaşılır hale getirir. 

• Duyu organlarının algı sınırını aşan büyüklük ya da küçüklükte olan araç ve cisimlerin 

algılanabilmesini sağlar. 

• Yanına yaklaşılamayan ya da zaman ve uzaklık yönünden ulaşılamayan araç, cisim, olgu 

ve olayların incelenebilmesini sağlar. 

• Gerçek olmayan soyut düşünce, tasarı ve kavramların açıklanmasına yardım eder (Akt: 

Kaya, 2006). 
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Amaç 

Bu araştırmanın amacı, biyoloji öğretmen adaylarının öğretim materyali geliştirme sürecine 

yönelik görüşlerini belirlemektir. Bu genel amaç doğrultusunda araştırmanın alt amaçları aşağıda 

verilmiştir: 

1. Geliştirilen öğretim materyalinin öğrenme üzerine etkisi nedir? 

2. Öğretim materyali geliştirme sürecinde karşılaşılan zorluk ve kolaylıklar nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Çalışma Grubu 

Araştırma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubunu, 

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda 2. sınıfta öğrenim 

gören 22 öğretmen adayı oluşturmuştur (Tablo 1). 

 

Tablo 1. Biyoloji Öğretmen Adaylarının Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

Sınıf 
Cinsiyet 

Kız Erkek 

2 15 7 

 

Araştırmanın uygulama boyutunda biyoloji öğretmen adayları Sitoloji Laboratuvarı dersi 

kapsamında bir öğretim materyali olarak “Hücre Modeli” geliştirmişlerdir. Öğretmen adayları 2 

kişilik gruplar halinde 14 hafta süren bir çalışma gerçekleştirmişler ve dönem sonunda toplam 11 

adet “Hücre Modeli” tasarlamışlardır. Öğretmen adayları, öğretim materyali geliştirme sürecinde 

araştırmacılar tarafından bilimsel olarak yönlendirilmişlerdir. 

 

Veri Toplama Aracı 

Veri toplama aracı olarak açık uçlu sorulardan oluşan bir yapılandırılmış görüş formu kullanılmış 

ve uygulama sonunda biyoloji öğretmen adaylarının görüşleri alınmıştır. Öğretmen adaylarına, 

“Hücre ve organellerini öğrenmenizde, yaptığınız materyalin etkileri neler olmuştur?” ve 

“Materyal geliştirirken en çok zorlandığınız ve en kolay gelen unsurlar nelerdir?” soruları 

yöneltilmiştir. Veri toplama aracının iç geçerliğini sağlamak için yapılanrdırılmış görüş formu üç 

alan uzmanı tarafından incelenmiş, soruların açık ve anlaşılır olduğunu belirlemek için de bir 

öğrenciden görüş alınmıştır. 

 

Veri Analizi 

Veri analizi sürecinde, öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar betimsel 

analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Betimsel analiz tekniği ile veriler özetlenmiş ve 

yorumlanmıştır. Veriler araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre analiz edilmiştir. 

Benzer ifade gruplarından kodlar oluşturulmuş ve temalar altında tekrarlanma sıklıkları frekans 

(f) ve yüzde (%) değerleri verilerek tablolaştırılmıştır. Betimsel analizde, araştırmaya katılan 

katılımcıların görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtmak amacıyla doğrudan alıntılara sık sık yer 
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verilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Betimsel analiz sürecinde nitel verileri analiz etmek 

için NVivo 12 Plus programı kullanılmıştır.  NVivo, kodları özel temalar altında toplamaya, çok 

sayıda veriyi karşılaştırmaya, yapılan işlemleri gerektiğinde tekrarlamaya veya düzeltmeye, elde 

edilen sonuçlara istenildiği zaman ulaşılmaya ve elde edilen verilerin model, matris, grafik veya 

rapor halinde özetlemeye olanak sağlayan bir programdır (Cassell, Buehring, Symon, Johnson & 

Bishop, 2005).  

 

BULGULAR ve YORUM 

Biyoloji öğretmen adaylarının veri toplama aracında yer alan sorulara vermiş oldukları 

cevaplardan elde edilen bulgular araştırmanın alt amaçlara göre sunulmuştur. 

Geliştirilen Öğretim Materyalinin Öğrenme Üzerine Etkisine Yönelik Biyoloji Öğretmen Adaylarının 

Görüşleri 

Biyoloji öğretmen adaylarına “Hücre ve organellerini öğrenmenizde, yaptığınız materyalin 

etkileri neler olmuştur?” sorusu yöneltilmiştir. Biyoloji öğretmen adayları hücreyi ve kısımlarını 

daha iyi öğrendiklerini, hücre ile ilgili soyut kavramların somutlaştığını, hücre ve organellerin 

boyutlarını öğrendiklerini, kalıcılık sağladığını, yaratıcılık becerilerinin geliştiğini ve bilgilerinin 

pekiştiği belirtmişlerdir (Tablo 2). 

 

Tablo 2. Geliştirilen Öğretim Materyalinin Öğrenme Üzerine Etkisine Yönelik Görüşler 

Tema Kod Frekans (f) Yüzde (%) 

Öğrenme 

Hücreyi öğrenmek 21 20.58 

Somutlaştırmak 16 15.68 

Boyutları öğrenmek 12 11.76 

Kalıcılık sağlamak 12 11.76 

Yaratıcılık 12 11.76 

Pekiştirmek 11 10.78 

Canlandırmak 4 3.92 

Çevreye duyarlılık 4 3.92 

Üç boyutluluk 4 3.92 

Öğretmenlik 3 2.94 

Ayrıntılı olmak 2 1.96 

Eleştirel bakış açısı 1 0.98 

 Toplam 102 100 

 

Geliştirilen öğretim materyalinin öğrenme üzerine etkisine yönelik biyoloji öğretmen adaylarının 

bazı ifadeleri Tablo 3’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Geliştirilen Öğretim Materyalinin Öğrenme Üzerine Etkisine Yönelik Biyoloji Öğretmen 

Adaylarının İfadeleri 

Cinsiyet İfadeler 

K “Bir şeyi öğrenirken okumak ve resmine bakmak elbette etkilidir. Fakat dokunmak, sıfırdan 

oluşturmak öğrenme açısından çok çok daha etkili ve faydalıdır.” 

K “Organellerin üç boyutlu yapılarını oluşturduk ve daha yakından görmüş olduk.” 

E “Organellerin boyutları ile ilgili fikir sahibi oldum.” 

E “Hücrenin sadece kağıtta iki boyutlu görünmesinin dışında üç boyutlu hayal etmeye başladım.” 

E “Öğretmenliğimde bu ödevler ile çocukları bilgilendirmeye çalışacağım.” 

K “Gerçekten bir şeyin maketini yapmak, onu görmek veya özelliklerini ezberlemekten çok daha 

etkiliymiş, onu fark ettim.” 

K “Teorik derste konuşup uygulama dersinde çizdiğimiz organelleri somut hale getirmek, bunları nasıl, 

ne boyutta neyden yapacağımıza karar verme sürecimiz hem hücreyi hem organelleri yakından 

tanımamıza olanak sağladı.” 

K “Katı atıklardan oluşturduğumuz için yaratıcı düşünme becerilerini de geliştirdi.” 

K “Ezbere bir şey yapmayıp kendimiz tasarladığımız için de daha kalıcı oldu.” 

K “Bizim tasarımımız üç boyutlu olduğu için, üç boyutlu düşünebilmemizi sağladı.” 

K “Hayal gücümüzü geliştirmemize yardımcı oldu. Hücrelerin üç boyutlu yapısını tanımamızı sağladı.” 

K “Yaptığımız materyal geri dönüşüm ürünleri olduğu için sitoloji dersi ve çevrenin birbirleriyle ne 

kadar bağlantılı olduğunu öğrenmiş olduk.” 

K “Katı atıklarımızdan şunu şu yaparız, bunu da şöyle yapalım diye düşünme gücümüzü ve hayal 

dünyamızı keşfettik.” 

K “Hücre biliminin teorik derste anlatırken hocalarımız çok havada kalıyordu bilgilerimiz ama 

somutlaştırınca daha kalıcı oldu, sadece somutlaştırmak değil renk … konusunda da iyi fikirler 

edindik.” 

K “İleride öğretmen olduğumda da hem bana yardımcı olabilecek hem de bu ödevin faydasını bildiğim 

için uygulamak isteyeceğim bir ödev.” 

K “Bilgiyi somut olarak almak bizlerin öğrenmesini kolaylaştırır ve kalıcı bilgi sağlar.” 

K “Hücrenin içyapısını canlandırmada yaptığımız şekiller etkili oldu.” 

K “Hücre hakkında ise teorik derslerden gelen bilgilerimi modelleme ile ve bu modellemeyi yapabilmek 

için yaptığım araştırmalar ile daha çok pekiştirdim.” 

E “Organellerin ve hücrenin o kadar karmaşık görünen yapısı içinde bir intizamın olduğunu somut bir 

şekilde anladım.” 

 

Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Zorluk ve Kolaylıklara Yönelik Biyoloji Öğretmen 

Adaylarının Görüşleri 

Biyoloji öğretmen adaylarına “Materyal geliştirirken en çok zorlandığınız ve en kolay gelen 

unsurlar nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Biyoloji öğretmen adayları hücre ve organellerini 

oluştururken uygun atık seçiminde, tasarım ve planlama aşamasında ve boyutlar konularında 

zorluklar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Sentriyol ve granüllü endoplazmik retikulum (GER) ise en 

çok zorlandıkları organeller olmuştur (Tablo 4). 
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Tablo 4. Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar 

Tema Alt Tema Kod Frekans (f) Yüzde (%) 

Zorluklar 

Unsurlar 

Uygun atık seçmek 16 22.22 

Tasarım ve Planlama 11 15.27 

Boyutlar 9 12.5 

Kıvrımlı yapılar 5 19.4 

Yapıştırmak 3 4.16 

Zaman 3 4.16 

Atıkları sınıflandırmak 2 2.77 

Birleştirmek 1 1.38 

Taşımak 1 1.38 

Organeller 

Sentriyol 6 8.3 

GER 5 19.4 

Hücre zarı 4 5.55 

Mitokondri 4 5.55 

Golgi aygıtı 2 2.77 

  Toplam 72 100 

 

Öğretim materyali geliştirme sürecinde karşılaşılan zorluklara yönelik biyoloji öğretmen 

adaylarının bazı ifadeleri Tablo 5’te verilmiştir. 

 

Tablo 5. Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Zorluklara Yönelik Biyoloji Öğretmen 

Adaylarının İfadeleri 

Cinsiyet İfadeler 

K “En çok zorlandığım unsur boyutlarını birbiri cinsinden yazmak ve buna uygun materyal 

hazırlamak oldu.” 

K “En çok zorlandığımız organel GER oldu.”  

E “En çok zorlandığımız hücre zarıydı. Çünkü esnek bir yapısı olduğundan sabitlemek zor oldu.” 

K “Hangi materyalden hangi organeli yapabiliriz diye düşünürken de biraz zorlandım ama bu 

sayede yaratıcılığımın geliştiğine inanıyorum.” 

K “Bizim materyali geliştirirken en zorlandığım şey hangi organeli hangi malzemeden yapacağımıza 

karar vermek oldu.” 

K “Hücre taslağını hazırlarken biraz zorlandık.” 

K “Atık malzemeleri sınıflandırırken ve onlardan hangi organeli yapmaya karar vermekte 

zorlandım.” 

E “Planlama aşamasında biraz zorlandık. Farklı fikirlerimizi mantıklı bir şekilde birleştirip hücre 

modeli planını oluşturmak bizim için biraz zor oldu.” 

K “GER’i yapıştırırken ve o kıvrımlarını verirken çok fazla zorlandık.” 

K “Mikrovillusları kıvırırken çok zorlandık. Mitokondrinin boyutunu ayarlarken çok zorlandık. Büyük 

pet şişe kullandık, büyük geldi. Sentriyolü yaparken çok uğraştık.” 
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K “Materyalimizi yapmaya başladığımızda iskelet için çok zorlandık.” 

E “En çok da topladığımız materyalleri doğru organele uygulamak, o büyüklüğü, şekli vermek çok zor 

oldu.” 

K “Özellikle sentriyol organelinin 9’lu yapısını verirken çok zorlandık.” 

K “Özellikle her materyal birbiriyle yapışma konusunda uyum göstermedi, birden çok yapıştırıcı 

kullandık, bu da vaktimizi aldı.” 

K “En çok zorlandığımız unsur boyutlarına dikkat etmemiz oldu. Onun dışında golgi ve sentriyolü 

yaparken zorlandık.” 

E “Bir diğeri ise elimizdeki malzemelerden neyin ne olacağını belirlemek çok uğraştırdı. Bunu 

yaparken çok yaratıcı olmak gerekiyordu.” 

K “En zor gelen unsur materyal için doğru malzemeyi seçmek oldu.” 

K “Biz materyal yaparken en çok zamanı kurgulama aşamasında harcadık. Zihnimizde oluşturup 

kurgularken biraz zorlandık.” 

Biyoloji öğretmen adayları şekil vermek konusunda zorlanmadıklarını, lizozom ve peroksizom 

gibi organelleri kolay şekilde tasarladıklarını belirtmişlerdir (Tablo 6). 

Tablo 6. Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Kolaylıklar 

Tema Alt Tema Kod Frekans (f) Yüzde (%) 

Kolaylıklar 

Unsurlar 
Şekil vermek 7 30.43 

Yapıştırmak 2 8.69 

Organeller 

Lizozom 4 17.39 

Peroksizom 4 17.39 

Ribozom 4 17.39 

GER 1 4.34 

Mikrotubül 1 4.34 

  Toplam 23 100 

Öğretim materyali geliştirme sürecinde karşılaşılan kolaylıklara yönelik biyoloji öğretmen 

adaylarının bazı ifadeleri Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Öğretim Materyali Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Kolaylıklara Yönelik Biyoloji Öğretmen 

Adaylarının İfadeleri 

Cinsiyet İfadeler 

K “En kolay mitokondri, lizozom, peroksizom, ribozom yapmak oldu.” 

K “Kolay bulduğum kısımlar ise projeye başladıktan sonra sanki her şey kolaylaştı. Yaratıcılık gelişmesi 

durumu oldu ve daha kolay ilişkilendirmeye başladım.” 

E “Yapıştırma ve şekil verme konusunda herhangi bir zorluk yaşamadım.” 

K “Temel yapıyı oluşturduktan sonra gerisini gayet kolay bir biçimde hallettik.” 

K “En kolay yaptığımız unsurlar; perosizomun içine atık doldurup yoğurt kaplarına yapmamız kolayımıza 

geldi.” 

K “Zaten işe başlayınca oran da yapınca biz büyükten küçüğe yaptık. Onun dışında zevkliydi, öğretici ve 

eğiticiydi. Hem okul açısından yani hücreyi bize öğretti, hem de çevre açısından bizi daha bilinçli, daha 

dikkatli hale getirdi.” 

E “Ribozom yapmak en kolayıydı.” 

E “Organelleri tamamlayıp hücrede yerleştirme aşaması da kolay ve zevkliydi.” 

K “Peroksizom lizozom yapımı kolaydı. Ekip çalışmasıyla organelleri hangi atıktan yapacağımıza fikir 

alışverişiyle hızlı ve etkili kararlar aldık.” 

E “Basitler de peroksizom ve ribozomdu. Peroksizımu basit bir kapakla, ribozomu boncuklarla yaptık.” 
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SONUÇ ve TARTIŞMA 

Çalışma sonucunda, öğretmen adaylarının öğretim materyali geliştirme sürecine yönelik 

görüşlerinin olumlu olduğu görülmüştür. Öğretmen adayları öğretim materyali geliştirme 

sürecinde bilgilerinin somut hale geldiğini, kalıcılık sağladığını, öğrendikleri bilgileri 

pekiştirdiğini, görselleştirme yaparak daha iyi anlamalarına katkı yaptığını belirtmişlerdir. 

Öğretmen adayları materyal geliştirme sürecinde GER, Golgi ve mitokondri organellerinin 

tasarımı ile hücre ve organel boyutlarının birbirine oranı konularında en çok zorlandıklarını, 

ribozom, lizozom ve peroksizom tasarımında ve yerleştirmede zorlanmadıklarını ifade 

etmişlerdir. 

Aslan ve Doğdu (1993), eğitimde materyal kullanımına yönelik olarak, algılama ve öğrenmeyi 

kolaylaştırdığını, ilgi uyandırdığını, sınıfa canlılık getirdiğini, bilgiyi pekiştirdiğini ve kalıcılığa 

yardım ettiğini belirtmişlerdir. Acer (2011) yapmış olduğu çalışmasında, öğretmen adaylarının 

materyal geliştirme ile sahip oldukları kazanımları, artık materyaller ile yaratıcı ürünler 

tasarlayabilme, yaratıcılıklarının gelişmesi, çevredeki objelere farklı bir gözle bakabilme, sınırlı 

sayıda ve satın alınan malzemeye bağımlı olmadan da materyal tasarlanabileceğini görebilme, 

bilgi dağarcıklarının ve bakış açılarının gelişmesi, bireysel çalışma ve eleştirel bakabilme 

becerilerine sahip olma olarak ifade etmiştir. Kolburan Geçer (2010)’in yapmış olduğu 

çalışmada, materyal geliştirme sürecine ilişkin olarak öğretmen adayları, yaratıcılıklarını 

geliştirdikleri, olaylara çok yönlü bakabildiklerini ve gerektiğinde kendi alanları ile ilgili etkili 

materyaller tasarlayabileceklerini ifade etmişlerdir. Sönmez, Dilber, Alver, Aksakallı ve 

Karaman (2006)’ın yapmış olduğu çalışmada, öğretmen adayları materyallerin hazırlanmasında 

zihinleri zorlayarak üretme, düşünme ve yaratıcılık güçlerinin geliştiğini, kendi düşüncelerini ve 

fikirlerini ortaya koyma fırsatı bulduklarını, öğretmenlik hayatlarında kendi materyallerini 

hazırlanmasında yardımcı olacağını ve materyaller sayesinde ögrencinin bütün duyularına hitap 

ederek çok yönlü bir bilgi kazandırılabilecegini söylemişlerdir. Ayrıca öğrencinin ilgisini ve 

motivasyonunu görsel materyaller kullanarak artırılabileceğini ve öğrenciyi etkinliklere aktif bir 

şekilde katacağını düşünmektedirler. Öğrencilerin anlamakta zorluk çektikleri soyut kavramların 

öğretilmesinde öğretim teknolojilerini kullanarak somut hale getirebileceğini, kavramların 

öğrencilerin anlayabilecekleri ve yorumlayabilecekleri ortamların oluşturabileceğini 

düşünmektedirier. Yalpar Yelken ve Alıcı (2008)’nın yapmış olduğu çalışmada, öğretmen 

adayları materyal geliştirme sürecine yönelik yaratıcılıklarının geliştiğini, eğlenceli olduğunu, 

kalıcılığı sağladığını, motivasyonu artırdığını belirtmişlerdir. 

 

ÖNERİLER 

• Yeni Biyoloji Öğretmenliği Lisans Programında “Biyoloji Öğretiminde Materyal 

Tasarımı” dersi seçmeli olarak yer almaktadır. Bu dersin tekrar zorunlu ders kapsamına 

alınması yönelik çalışmalar yapılabilir. 

• Öğretmen adaylarının bilgi hatalarını ortaya çıkarmak amacı ile derslerde materyallerden 

daha fazla yararlanılabilir. 

• Materyal tasarımı ile hücre organellerinin en zor öğrenilenleri ortaya çıktığı için öğretim 

elemanları bu organellerin öğretilmesi konusunda daha çok dikkat edebilir. 
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İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK 

ÖĞRENCİLERİNİN HAZIRLIK PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 
 

 

Şebnem İLHAN AGAN181, Sabahattin DENİZ182 
 

 

ABSTRACT 
The aim of this study is to determine the reasons of the students preferences of the Optional English 

Preparatory Program (B1 level), their opinions about it and reasons of their school absenteeism in 

the 2017-2018 academic year of Muğla Sıtkı Koçman University School of Foreign Languages. The 

study group consists of 20 optional preparatory students. The data ,in which the qualitative research 

approach was adopted, was collected through a semi-structured interview form. Necessity to acquire 

the foreign language level which is the prerequisite for Erasmus mobility,  improving English for 

their professional lives and spending a year out after the university exam are shown among the 

reasons for students’ preferences of the optional preparatory program. In connection with the 

structure and functioning of the program, they stated that the language level should be  B2 in the 

optional classes, too,  the weekly course hours can be increased, the starting hours of the courses  can 

start later hours and there should be speaking lessons which are given by foreign instructors. The 

early start of the lessons, the circle of friends, personal problems and weather conditions are shown 

among the reasons of absenteeism. 

Keywords: Optional preparatory program, foreign language teaching, preparatory student. 

 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 öğretim yılı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık (B1 düzeyi) Programına devam eden öğrencilerin 

hazırlık programını tercih etme nedenleri, hazırlık programı ile ilgili görüşleri ve devamsızlık yapma 

nedenlerini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu 20 isteğe bağlı hazırlık öğrencisi 

oluşturmaktadır. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği araştırmanın verileri, yarı 

yapılandırılmış görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin hazırlık 

programını tercih etme sebepleri arasında,  Erasmus hareketliliği için gerekli ön koşul olan yabancı 

dil düzeyini edinmek, meslek hayatları için İngilizcelerini geliştirmek ve üniversite sınavı sonrası bir 

yıl üniversiteye uyum sürecini dinlenerek geçirmek gibi görüşler yer almaktadır. Programın yapısı 

ve uygulanması ile bağlantılı olarak ise, dil düzeyinin isteğe bağlı sınıflarda da B2 olması, haftalık 

ders saatlerinin arttırılabileceği, derslerin başlama saatlerinin daha geç olması ve konuşma 

derslerine yabancı uyruklu öğretim elemanlarının girmesi yönünde görüş belirtmişlerdir. 

Devamsızlık yapma nedenleri arasında ise, derslerin erken başlaması, arkadaş çevresi, kişisel 

sorunlar ve hava koşulları gibi nedenler gösterilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: İsteğe bağlı hazırlık programı, yabancı dil öğretimi, hazırlık öğrencisi. 
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1.GİRİŞ 

İçinde bulunduğumuz çağ, bilgi çağı olarak adlandırılmakta ve fiili sınırların olmadığı bir 

döneme işaret etmektedir. Bu da ancak bilginin paylaşılması ile ve ortak olarak kullanılan diller 

sayesinde mümkün olabilmektedir. Dünya vatandaşı olabilmek günümüz gençliğinin en büyük 

isteklerinden biri olup, dünya vatandaşlığının sunduğu sınırsız olanaklardan yararlanabilmek ise, 

en az bir hatta iki yabancı dili iyi düzeyde bilmekle mümkün olabilmektedir (“Yabancı Dil 

Öğrenmek Üzerine Bir Yazı”, 2018). Türkiye’de yabancı dil öğretimi konusunda batılılaşma 

çalışmaları ile birlikte kamusal ve kişisel anlamda büyük uğraşlar verilmiş ancak, genellikle 

yabancı dil öğretiminde hedeflenen düzeyde başarı sağlanamamıştır (Demirel, 1999). 

Günümüzde halen bu durumun devam ettiği söylenebilir.  

Birçok ülkenin, yabancı dil öğretiminin daha etkili yürütülebilmesi anlamında yeni birtakım 

politikalar geliştirme çabası içinde olduğu görülmektedir. Bu alanda öne çıkan politikalardan 

birinin yabancı dil öğretimine erken yaşlarda başlanması olduğu söylenebilir. Dil öğretimi ile 

ilgili olarak ülkemizde de yapılan birtakım düzenlemelerle yabancı dil olarak İngilizce 

öğretiminin ilkokul ikinci sınıftan itibaren başlamasına karar verilmiştir. Bu düzeye uygun 

İngilizce dersi öğretim programı geliştirilerek, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında uygulamaya 

konulmuştur (Küçüktepe ve diğerleri, 2014). 

İlkokul ikinci sınıfta başlayan İngilizce öğretiminin yükseköğretime kadar devam ettiği 

görülmektedir. Ancak gerçek anlamda, meslek hayatı ve akademik çalışmaların yürütülmesi  

açısından eğitim hayatının son aşaması olan yükseköğretim basamağında dil kazanımının 

özellikle önem kazandığı söylenebilir (Ersoy ve Yapıcıoğlu, 2015). 

Bu bağlamda, üniversitelerde yabancı dil eğitimi çoğunlukla, Yabancı Diller Yüksekokulları,  

Hazırlık Okulları ve Yabancı Diller Hazırlık Programlarında yürütülmektedir. Türkiye’de hemen 

hemen tüm yükseköğretim kurumlarında, çoğunlukla lisans eğitimi öncesinde verilen bir yıllık 

yabancı dil hazırlık eğitiminin olduğu görülmektedir. Bu uygulamanın esası ilgili yönetmelikte, 

“Yabancı dille verilen lisans veya lisansüstü programı olan ya da öğretim programında kısmen 

veya tamamen yabancı dille okutulan seçmeli derslere yer verilen fakülte, enstitü veya 

yüksekokulların bağlı bulunduğu üniversitelerde yabancı dil hazırlık sınıfı açılır.” şeklinde yer 

almaktadır (YÖK, 2010). Bu hazırlık programları bazı kurumlarda zorunlu iken, bazılarında ise 

isteğe bağlı olarak verilmektedir. 

Bu araştırmanın yürütüldüğü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu da 

1994-1995 Eğitim-Öğretim yılından beri fakülte, enstitü ve yüksekokullarının yabancı dil ders 

programlarının yanı sıra “İngilizce Hazırlık Programını” fiilen sürdürmektedir. Yabancı Diller 

Bölümündeki İngilizce Hazırlık Programı, isteğe bağlı ve zorunlu olmak üzere iki kategoride 

yürütülmektedir. Eğitim-öğretimi kısmen veya tamamen bir yabancı dilde yapan bölüm/program 

öğrencileri B2 seviyesinde zorunlu, bu bölüm ve programlar dışında kalan ve merkezi 

yerleştirme kılavuzunda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının bulunduğu belirtilen bölüm 

ve program öğrencilerine ise B1 seviyesinde isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi 

verilmektedir. Merkezi yerleştirme kılavuzunda isteğe bağlı yabancı dil hazırlık programının 

bulunduğu belirtilen bölüm ve programlara kabul edilen öğrenciler bu kapsama girerler. 

Programı başarı ile tamamlayamayan öğrenciler kayıtlı oldukları bölüm/programlarda 
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öğrenimlerine devam edebilirler; ancak bu öğrenciler kendi bölüm/programlarında öğrenimlerine 

devam ederken, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim 

Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen dersleri alamazlar. Seviye tespit 

sınavında 100 üzerinden 70 ve üzerinde puan alan öğrenciler, hazırlık programı yeterlik sınavına 

girmeye hak kazanırlar (“Yabancı Diller Yüksekokulu Tarihçe”, 2018). Yabancı dil hazırlık 

programına, seviye tespit sınavından 69 ve altında puan alan ve yeterlik sınavında başarılı 

olamayan öğrenciler, seviye tespit sınavında aldıkları puana göre ileri seviye, orta seviye veya 

başlangıç seviyesi gruplarından birine yerleştirilirler. Süresi iki dönem olan isteğe bağlı hazırlık 

programı iki yarıyılda 15'er haftadan toplam 30 hafta ve haftada 18 ders saatinden toplam 540 

ders saatidir. Bir ana ders (Main Course) bulunmakta öğretim elemanı sayısına göre bir ya da iki 

öğretim elemanı okuma, yazma, konuşma ve dinleme becerilerinin tümleşik olarak verilen, bu 

dersi yürütmektedir. Yıliçi başarıları çok sayıda ve farklı yüzdelik değerlere sahip sınavlarla 

değerlendirilir, bu sınavlardan aldıkları toplam puan, yılsonu yeterlik sınavına girip 

giremeyeceklerinin belirleyicisidir. Toplam dört başarı testi, bir konuşma sınavı, altı farklı 

becerileri ölçen kısa sınav, 10 yazma portfolyosu, bir proje çalışması ve sınıfiçi değerlendirme 

adı altında yıl içi başarıları değerlendirilir. Yıliçi toplam başarı puanının 40%'ı ve yılsonu girdiği 

yeterlik sınavından 50'den az olmamak kaydıyla aldığı puanın 60%'ı alınarak toplamda 60 puana 

ulaşan öğrenci başarılı sayılır (“Öğrenci El Kitabı”, 2016).  

Uygulanmakta olan hazırlık programı incelendiğinde program belirlenen amaçları 

kazandırabilecek nitelikte görünmektedir. Ancak öğrencilerin kendi istekleriyle seçerek aldıkları 

bu eğitimde çoğunlukla devamsızlıktan kaldıkları ya da yıl içi yerine getirmeleri gereken 

görevleri yerine getirseler de yıl sonu yeterlik sınavında başarısız oldukları görülmektedir. 

Alanyazın incelendiğinde, isteğe bağlı hazırlık programlarında yürütülen eğitimin niteliği ile 

ilgili öğrenci ya da öğretim elemanı görüşü içeren az sayıda araştırma bulunmakla birlikte, 

yükseköğretim kurumlarında yürütülen diğer programlara yönelik olarak varolan araştırmalarda 

da, akademik başarı, dili etkili biçimde kullanamama gibi sorunların yaşandığını 

gözlemlenmektedir (Aydın, 2017; Aydın ve diğerleri, 2016; Ersoy ve Yapıcıoğlu, 2015; Demirtaş 

ve Sert, 2010; Özkanal ve Hakan, 2010; Batumlu ve Erden,2007; Örs, 2006; Çiftçi, 2005; 

Gömleksiz, 1993) . 

Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 öğretim yılı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller 

Yüksekokulu İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık (B1 düzeyi) Programına devam eden öğrencilerin 

hazırlık programını tercih etme nedenleri, hazırlık programı ile ilgili görüşleri ve devamsızlık 

yapma nedenlerini belirlemektir. Bu sayede programın iyileştirilmesine katkı sağlanması 

beklenmektedir.   

 

 

 

 

 

 

 



526 

 

 

 

 

 

4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 
 

2.YÖNTEM 

2.1.Araştırma Deseni  

Betimleyici nitel bir araştırma desenine sahip olan bu çalışma, Muğla Sıtkı Koçman Yabancı 

Diller Yüksekokulu'nda yürütülen isteğe bağlı İngilizce hazırlık programının mevcut durumu 

hakkında ayrıntılı bilgi toplamayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma desenleri belirli bir olgu ile 

ilgili derinlemesine veri toplamak amacıyla kullanılırlar, ancak gerçek amaç bulguların 

genellenmesi değildir, araştırma odağıyla ilgili olarak mümkün olduğunca fazla ve ayrıntılı 

bilgiye ulaşılmasıdır (Creswell, 2012).  

2.2.Çalışma Grubu 

Çalışmaya 2017-2018 öğretim yılında Muğla Sıtkı Koçman Yabancı Diller Yüksekokulu isteğe 

bağlı hazırlık sınıfında öğretim gören 3'ü iktisadi idari bilimler 8'i teknoloji, 3'ü Fen ve Edebiyat 

fakültesi ve 6'sı çevre ilçelerdeki yüksekokullarda öğretim gören toplam 6 kız ve 14 erkek olmak 

üzere toplam 20 öğrenci katılmıştır. Creswell (2012) nitel araştırmalarda katılımcıların 

çalışmanın evrenini ne kadar temsil ettiğinden çok, araştırma olgusuna dair ne derece zengin bilgi 

toplandığına önem verilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu nedenle amaca dayalı örnekleme 

gidilmiş ve farklı bölümler ve cinsiyetlerden, araştırmaya katkı sağlayacağı düşünülen 

katılımcılarla çalışılmıştır.  

2.3. Verilerin Toplanması ve Analizi  

Çalışmanın verileri, 2017-2018 akademik yılının bahar döneminde yarı yapılandırılmış 

görüşmeler yardımıyla toplanmıştır. Görüşmeler için bir form hazırlanmış, hazırlanan sorular 

İngiliz dili eğitimi alanındaki iki uzamanın ve eğitim programları ve öğretim alanında iki uzman 

görüşüne sunulmuş ve gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Görüşmelerde katılımcılara, mülakat 

formundaki sorular çerçevesinde isteğe bağlı hazırlık programını tercih etme nedenleri, hazırlık 

programı ile ilgili görüşleri ve devamsızlık yapma nedenlerini anlatmaları istenmiş ve gerekli 

görülen yerlerde konuyla ilgili ayrıntılı sorular sorulmuştur. Görüşme kapsamının yalnızca isteğe 

bağlı hazırlıklarla sınırlı kalmasına özen gösterilmiştir. Katılımcılarla yapılan bu görüşmeler 

kaydedilmiş ve analiz için yazıya aktarılmıştır. Yazıya aktarılan görüşme formlarının analizinde 

Creswell (2012)’in nitel içerik analizi şemasına bağlı kalınmış, isteğe bağlı hazırlık 

programlarında ortaya çıkan sorunlar ve bunlara çözüm önerileri temalar altında sıralanmıştır. 

 

3.BULGULAR VE YORUM 

Araştırmada ulaşılan bulgular, öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık programını tercih etme nedenleri, 

isteğe bağlı hazırlık programı ile ilgili görüşleri ve devamsızlık yapma nedenleri olmak üzere üç 

ana başlıkta toplanmaktadır.  

3.1.  Araştırma Problemine Ait Elde Edilen Bulgular: 

3.1.1. Öğrencilerin İsteğe Bağlı Hazırlık Programını Tercih Etme Nedenlerine İlişkin 

Bulgular 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı Hazırlık 

Programı'na devam eden öğrencilerin programla ilgili görüşlerini belirlemek üzere yöneltilen ilk 

soru öğrencilerin hazırlık programını tercih etme nedenlerine ilişkindir. Katılımcıların verdikleri 
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yanıtlara göre oluşturulan temalar bu konudaki görüşleri çerçevesinde en sık tekrarlanan görüşten 

en az tekrarlanan görüşe doğru bir sıralama içinde aşağıdaki çizelge 1’de görülmektedir. 

Çizelge 1 

Kişisel Gelişim 

Okuyacağı Bölümün Gerekliliği 

Kariyerine Katkı Sağlama 

Yurtdışına Çıkma 

Üniversiteye Uyum 

Dinlenmek 

Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık programını tercih etme nedenleri, kişisel gelişim, okuyacağı 

bölümün gerekliliği, kariyerine katkı sağlama, yurtdışına çıkma ve üniversiteye uyum ve 

dinlenmek olmak üzere altı tema altında toplanmıştır. Öğrencilerin 10'u hazırlık programına 

kişisel gelişim amacıyla katıldığını belirtmiştir. Bu tema altındaki görüşler, yabancı dili 

geliştirme, yabancı dili öğrenme ve belirli dil becerilerini geliştirme şeklinde ifade edilmiştir. 

Örneğin E3'ün "ilkokuldan beri İngilizce görüyorum ama galiba üzerine çok düşmediğim için çok 

ilerleyemiyorum, hazırlıkta bir yılda orta düzeyde öğrenebileceğime inanıyorum" şeklindeki 

görüşü bu bulguya örnek olarak gösterilebilir. K2'nin "milli eğitimde gramer ağırlıklı öğrendik 

ama burada özellikle konuşma ve yazmamı geliştirmeyi istiyorum" şeklindeki görüşü öğrencilerin 

isteğe bağlı hazırlık programını tercih etmede belirli dil becerilerini geliştirme bulgusunu 

destekler niteliktedir. 

Öğrencilerin 9'u okuyacağı bölümün gerekliliği olarak isteğe bağlı hazırlık okulunu tercih 

ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu öğrencilerin neredeyse tamamı okuyacakları bölüm için önemli 

ve gerekli olduğunu düşündüklerini ifade etmişlerdir. Örneğin E7'nin  "enerji sistemleri 

mühendisliği öğrencisi olarak bu alanda yapılan her şeyi takip etmek yabancı kaynaklardan 

okuyarak daha çok bilgi sahibi olmak istiyorum" şeklindeki görüşü bu bulguyu destekler 

niteliktedir. 

Öğrencilerin 7'si kariyerine katkı sağlayacağı düşüncesiyle isteğe bağlı hazırlık okulunu tercih 

ettiklerini ifade etmişlerdir. K4'ün  "mezun olduktan sonra çalışma hayatımda sadece İngilizce 

değil başka bir yabancı dili de bilmem gerekiyor" şeklindeki ifadesi bu bulguyu destekler 

niteliktedir. Öğrencilerin 5'i Erasmus ve Work and Travel gibi programlarla yurtdışına çıkma 

düşüncesiyle isteğe bağlı hazırlık programını tercih ettiklerini belirtmişlerdir. E11'in "üniversite 

okurken yurtdışına çıkabileceğim programlar var bu programlarla yurtdışında okumak ya da 

çalışmak istiyorum" şeklindeki ifadesi bu bulguyu destekler niteliktedir. 

İki öğrenci üniversiteye uyum sağlamak için hazırlık programını tercih ettiğini belirtirken yine iki 

öğrenci yoğun bir sınav hazırlığından sonra dinlenmek amacıyla tercih ettiklerini belirtmiştir. 

E1'in "Lise bitti ve üniversite artık eğitimimin son ayağı ve ben bu zorlu döneme hafif bir 

başlangıç istedim belki bu arada üniversite ortamına alışırım, Muğla'yı gezerim diye düşündüm." 

şeklindeki ifadesi isteğe bağlı hazırlık programını tercih etmede üniversiteye uyum bulgusunu 

destekler niteliktedir. E12'nin "üniversite sınavına hazırlanırken hep ders ders artık bir yıl 

dinleneyim istedim" ifadesi ise isteğe bağlı hazırlığı tercih etmede dinlenmek bulgusunu destekler 

niteliktedir. 
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3.1.2. Öğrencilerin İsteğe Bağlı Hazırlık İle İlgili Görüşlerine İlişkin Bulgular 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı Hazırlık 

Programı'na devam eden öğrencilerin programla ilgili görüşlerini belirlemek üzere yöneltilen 

ikinci soru öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık programı ile ilgili ne düşündüğüne ilişkindir. 

Katılımcıların verdikleri yanıtlara göre oluşturulan temalar, bu konudaki görüşleri çerçevesinde 

en sık tekrarlanan görüşten en az tekrarlanan görüşe doğru bir sıralama içinde Çizelge 2’de 

görülmektedir. 

Çizelge 2. 

Zorunlu Gruplarla Karma Sınıflar 

Ders Saatleri 

Derslerin Başlama Saatleri 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı  

Devamsızlık 

Teknolojik Altyapı 

Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık programı ile ilgili görüşleri, zorunlu gruplarla karma sınıflar, 

ders saatleri, derslerin başlama ve bitiş saatleri, yabancı uyruklu öğretim elemanı, devamsızlık ve 

sınıf ortamı olmak üzere altı tema altında toplanmıştır. Öğrencilerin 12'si zorunlu hazırlık alan 

B1 öğrencileriyle aynı sınıfta ve B2 düzeyinde öğretim görmek istediklerini belirtmişlerdir. 

Örneğin E3'ün "zorunlu bölümlerle neden aynı sınıflarda olmadığımızı anlayamıyorum, biz de B2 

düzeyini alabilirdik ama biz yine kalsak da bölüme devam edebilirdik " ve benzer şekilde K3'ün 

"B2 düzeyinde İngilizce öğrenmeyi ve mühendislik, tıp, iktisat gibi farklı bölümlerin 

öğrencileriyle aynı sınıfta olmayı isterdim." şeklideki görüşü bu bulguyu destekler niteliktedir. 

Öğrencilerin 10'u toplam ders saati ile ilgili görüş bildirmiştir. Bu öğrencilerin 7'si haftada 18 

saat olan programın ders saatinin arttırılmasını belirtirken, 3'ü ders saatlerinin daha da azaltılması 

yönünde görüş belirtmiştir. Örneğin E4 "ders saati çok az haftada 20-25 saat arası ders 

olabilirdi ve biz B2 düzeyinde ders alabilirdik" şeklinde görüş belirtirken, E8 "haftada dört gün 

dörder saatle biz bu kitabı çok rahat bitirirdik ve haftada bir günümüz boş kalırdı" şeklinde 

görüş bildirmiştir bu da ders saatleri ile ilgili bulguyu destekler niteliktedir. 

Öğrencilerin 8'i derslerin başlama saati olan 08:30'un çok erken bir saat olduğu görüşünü 

belirtmiştir. K4'ün "zaten günde dört saat falan derse geliyoruz neden sabahın sekizinde 

geliyoruz öğleden sonra dersler başlasa bence daha iyi olur biz de biraz uykumuzu alırız" 

şeklindeki görüşü bu bulguyu destekler niteliktedir. 

Öğrencilerin 7'si yabancı uyruklu öğretim elemanları ile yürütülen konuşma derslerinin isteğe 

bağlı hazırlık sınıflarında da bulunmasını istediklerini ifade etmişlerdir. E6'nın " B2 gruplarında 

iki saat konuşma dersi var bizde neden yok bize de keşke yabancı bir hoca gelse ve bir saat bile 

olsa sadece konuşma dersi yapsak muhteşem olur. Türk hocalarla başımız dara düşünce, dilimiz 

hemen Türkçe'ye kayıyor ama yabancı hocalar olsa mecburen tamamen İngilizce konuşurduk" 

şeklindeki görüşü bu bulguyu destekler niteliktedir. 

Öğrencilerin 6'sı devamsızlık oranı olan 15%'in az olduğunu ifade etmişlerdir. 

K1'in"devamsızlığımı ilk haftalarda memleketten geç gelerek, denizdi, uykusuzluktu tükettim, 

sonra sağlık sorunları yaşadığımda da rapor bile kabul edilmemesi bence haksızlık. İnsanlar 

hasta olabilirler bu tür durumlarda devamsızlıkta yardımcı olunmalı ya da devamsızlık 20% 

olmalı veya yıllık değil dönemlik olmalı" şeklindeki görüşü bu bulguyu destekler niteliktedir. 
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Öğrencilerin 2'si sınıf ortamının teknolojik altyapı olarak yetersiz olduğu görüşünü belirtmiştir. 

E9'un "hocam lise de bile akıllı tahta falan vardı en azından televizyon yerine bir projeksiyon 

cihazı olsaydı belki daha net görebilirdik" şeklindeki görüşü bu bulguyu destekler niteliktedir.  

3.1.3. Öğrencilerin Devamsızlık Yapma Nedenleri İle İlgili Görüşlerine İlişkin Bulgular  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda İsteğe Bağlı Hazırlık 

Programı'na devam eden öğrencilerin programla ilgili görüşlerini belirlemek üzere yöneltilen 

üçüncü soru öğrencilerin derslere devam etmeme nedenlerine ilişkindir. Katılımcıların verdikleri 

yanıtlara göre oluşturulan temalar, bu konudaki görüşleri çerçevesinde en sık tekrarlanan 

görüşten en az tekrarlanan görüşe doğru bir sıralama içinde Çizelge 3’de görülmektedir. 

Çizelge 3 

Arkadaş Ortamı 

Kişisel Sorunlar 

Ders Saatleri 

Sınıfta Kalma Olmaması 

Hava Koşulları 

Öğrencilerin devamsızlık yapma nedenleri ile ilgili görüşleri, arkadaş ortamı, kişisel sorunlar, 

ders saatleri, sınıfta kalma olmaması ve hava koşulları olmak üzere beş tema altında toplanmıştır. 

Öğrencilerin 15'i arkadaş ortamının kendilerini olumsuz yönde etkileyerek devamsızlık 

yapmalarına neden olduğunu belirtmişlerdir. Bu öğrencilerin bir kısmı arkadaşları ile geç saatlere 

kadar vakit geçirdikleri için devamsızlık yaptıklarını belirtirken, diğer bir kısmı da arkadaşı okula 

gelmeyince kendisinin de gelmek istemediğini belirtmektedir. Örneğin E1 "gece geç saatlere 

kadara arkadaşlarla takılınca sabahları kalkıp gelemiyorum" derken, K5 "ev arkadaşım ben 

derse gitmeyeceğim diyince ben de gelmek istemiyorum çoğunlukla bu yüzden devamsızlık 

yapıyorum" şeklinde görüş bildirmiştir bu da devamsızlık nedeni olarak arkadaş ortamı 

bulgusunu destekler niteliktedir. 

Öğrencilerin 10'u maddi, kişisel ve ailevi sorunları nedeniyle motivasyonlarının düştüğünü ve 

derslere devamsızlık yaptıklarını belirtmiştir. E8'in "bazen cebimde çay içecek bile param 

olmuyor, yurttan çıkasım gelmiyor", E2'nin "kız arkadaşımla, babamla, yurttaki oda arkadaşımla 

tartışıyorum canım okula gelmek istemiyor" şeklindeki görüşleri bu bulguyu destekler 

niteliktedir. 

Öğrencilerin 8'i derslerin başlama saatinin erken olması nedeniyle devamsızlık yaptığını 

belirtmiştir. Örneğin K2'nin "sabah çok erken saatte kalkıp okula gelmek zor geliyor çok geç 

yatıyoruz gelebilsek bile derste gözümüzü açamıyoruz okulda uyuyacağıma evde uyuyayım 

diyorum" şeklindeki görüşü bu bulguyu destekler niteliktedir. 

Öğrencilerin 4'ü hazırlıkta başarısız olsalar bile sınıfta kalmadan, bölümlerine devam 

edebildikleri için devamsızlık yaptıklarını belirtmiştir. Örneğin E2'nin "geçsem de kalsam da 

seneye bölümüme devam edebileceğim" şeklindeki görüşü bu bulguyu destekler niteliktedir. 

Öğrencilerin 2'si ise hava koşulları nedeniyle derslere devamsızlık yaptığını belirtmiştir. örneğin 

K1 "sabah kalkıyorum hava kasvetli yağmur yağmur, şemsiye bile korumuyor bir de kışın çok 

soğuk hiç bu kadar üşüyeceğimi düşünmemiştim böyle olunca derse de gelmek istemiyorum" 

derken E11'in "Eylülde başladığımızda havalar çok güzeldi biz Kasım sonuna kadar denize 

girdik eee tabi arada devamsızlık yaptık" şeklindeki görüşü bu bulguyu destekler niteliktedir. 



530 

 

 

 

 

 

4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 
 

Sonuç olarak, öğrencilerin devamsızlık yapma nedenleri incelendiğinde çoğunlukla arkadaş 

ortamı, kişisel sorunlar ve ders saatleri ile ilgili görüş bildirirken az da olsa sınıfta kalma 

olmaması ve hava koşullarının da görüşler arasında olduğu söylenebilir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İsteğe bağlı hazırlık programları için, YÖK’ün Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi 

ile ilgili olan yönetmeliği kurumlar için genel bir çerçeve sunmaktadır, ancak işleyiş ile ilgili 

detaylar üniversiteden üniversiteye değişse de öğrencilerin ya da öğretim elemanlarının yaşadığı 

sıkıntılar benzerlik göstermektedir. Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık programı ile ilgili 

görüşlerini belirlemeye yönelik olan bu çalışma öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık programını 

tercih etme sebepleri, isteğe bağlı hazırlık ile ilgili görüşleri ve devamsızlık yapma nedenleri 

olmak üzere üç ana başlıkta toplanmaktadır. 

Sonuç olarak öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık programını tercih etme nedenleri incelendiğinde 

çoğunlukla kişisel gelişim, okuyacakları bölümün gerekliliği, kariyerlerine katkı sağlama ve 

yurtdışına çıkma tercih sebepleri arasında gösterilirken, üniversiteye uyum ve dinlenmenin de 

isteğe bağlı hazırlık programını tercih nedenleri arasında yer aldığı söylenebilir. Özellikle 

yabancı dili öğrenme, yabancı dili geliştirme ve belirli beceri alanlarını geliştirme şeklinde ifade 

ettikleri kişisel gelişim ve kariyer gelişimigöze çarpmaktadır. Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlık 

programı ile ilgili görüşleri incelendiğinde, çoğunlukla zorunlu gruplarla karma sınıflarda 

öğretim görme, ders saatleri, derslerin başlama saatleri, yabancı uyruklu öğretim elemanları ile 

konuşma dersi ve devamsızlık ile ilgili görüş bildirirken, az sayıda da olsa teknolojik altyapının 

eksikliğinin de görüşler arasında yer aldığı söylenebilir.Öğrencilerin isteğe bağlı hazırlıkla ilgili 

görüşleri incelendiğinde çoğunlukla zorunlu hazırlık alan B2 öğrencileriyle aynı sınıflarda 

öğretim görmek istedikleri ve ders saatlerinin az ya da fazla olması öne çıkmaktadır.  Ersoy ve 

Yapıcıoğlu'nun (2015) Dumlupınar Üniversitesi’nde isteğe bağlı hazırlık öğrencileri ve 

okutmanlarının hazırlık programına yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla yürüttükleri 

araştırma bulguları da benzer özellikler göstermektedir. Öğrencilerin devamsızlık yapma 

nedenleri incelendiğinde ise arkadaş ortamı ve kişisel sorunlar ile ailevi meseleler gibi konuların 

öne çıktığı gözlemlenmektedir. Bunları ders saatlerinin erken başlaması, hava koşullarının 

olumsuz olması ve sınıfta kalma durumunun olmaması gibi nedenlerle ilişkilendirdikleri 

anlaşılmaktadır. Öğrencilerin bu tür programlara katılarak yabancı bir dili öğrenme isteklerinin 

farklı duygu ve düşüncelerden etkilenmesi doğaldır. Ancak dil öğrenmenin yaşam boyu 

öğrenmenin bir parçası olduğu düşünüldüğünde, öğrencilerin mesleki gelişimlerine olduğu kadar 

yaşam kalitelerine de çok yönlü farkındalık katacağı bilinmelidir. 

Araştırmadan ulaşılan sonuçlara dayalı olarak şu öneriler getirilebilir; 

İsteğe bağlı hazırlık gruplarında da B2 düzeyinde İngilizce eğitimi verilerek isteğe bağlı zorunlu 

ayrımı kaldırılıp öğrenci motivasyonu arttırılabilir. 

Öğretim elemanı sayısının azlığı nedeniyle isteğe bağlı hazırlık sınıflarında konuşma derslerine 

yabancı uyruklu öğretim elemanı verilememesi durumu, yabancı öğretim elemanlarının 

dönüşümlü olarak yürütecekleri bir konuşma kulübü kurularak bütün isteğe bağlı hazırlık 

öğrencilerinin haftada en az bir saat katılımına sunulabilir. 
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesindeki isteğe bağlı hazırlık 

programı ile ilgili ayrıntılı ihtiyaç analizi, program değerlendirme ve geliştirme çalışmaları 

yapılarak programın eksik görülen yönleri iyileştirilebilir. 

Öğrencilere isteğe bağlı hazırlık programına kayıt olmadan hazırlık programının içeriği ve 

işleyişi ders saatleri gibi konularda ayrıntılı bilgi verilerek isteğe bağlı hazırlık programını tercih 

etmeye karar verme süreçlerinde daha bilinçli davranmaları sağlanabilir. Aynı şekilde programa 

kayıt olduklarında da, oryantasyon aşamasında hazırlık programının içeriği ve işleyişiyle ilgili 

tekrar bilgilendirilmeleri sağlanabilir.  
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TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS ABOUT MENTOR 

TEACHERS IN TEACHING PRACTICUM 
 

 

Melek ÇAKMAK183  

 

 

ABSTRACT 
Practicum is important part of teacher education(Wasonga, Wanzare & Dawo, 2015) in almost every 

teacher education system in the world. Teacher educators, students, mentors are considered as 

stakeholders of practicum process. There have been many research about teaching practicum in 

related literature and various studies have investigated mentors’ understandings of their roles. 

However, this study mainly aims to investigate teacher candidates’ perceptions regarding with 

mentor teachers in their field experience. Facilitating socialization of student teachers into the 

teaching profession, helping student teachers to gain competence in the various areas of the school 

functioning, including lesson planning and presentation; classroom management and appropriate use 

of teaching strategies and resources, can be considered as part of mentor roles in practicum. All this 

suggest that the role of mentor teachers is crucial in the student teacher’s growth and development 

(Maphalala, 2013) and mentors are significant in shaping a preservice teacher‟s practices (Hudson & 

Hudson, 2010). In this phenemenological research, teacher candidates’ perceptions regarding with 

mentoring in practicum is sought. Interview is preferred to gather data in the study since it provides 

deep and rich information to the study. Twenty teacher candidates participated in the study. Data is 

analysed by using content analysis technique. The results revealed some crucial points which should 

be considered by teacher educators, mentors and researchers who work on this specific area. The 

study results also provide a food for thought in the area of mentoring research.  

Keywords: Mentor, Teaching Practicum, Teacher Candidate. 

 

INTRODUCTION 

Practical experience, the practicum, has always been part of teacher education regardless of the 

approach taken (Smith and Lev-Ari, 2005). Zeichner (1992) use the term practicum to include all 

varieties of observation and teaching experiences in a preservice teacher education program: field 

experiences that precede professional education course work, early field experiences that are tied 

to professional courses and student teaching and internship experiences. Teacher educators, 

students, mentors are considered as stakeholders of practicum process and they have crucial 

responsibilities and roles in this process. In other words, the main stakeholders of practicum are 

student teachers, mentors and teacher educators, pupils and administrive staff. Stakeholders of 

practicum can be shown as below: 

                                                 

 

 

183 Prof. Dr., Gazi Üniversitesi, melek@gazi.edu.tr. 
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It is obvios that during practicum, student teachers are in the survival stage and therefore they 

need professional helps and recommendations. In this context, mentoring may be seen as a 

process that helps student teachers become professional teachers as Kwan and Lopez‐Real (2005) 

indicated. Facilitating socialization of student teachers into the teaching profession, helping 

student teachers to gain competence in the various areas of the school functioning, including 

lesson planning and presentation; classroom management and appropriate use of teaching 

strategies and resources, can be considered as part of mentor roles in practicum.  Wasonga, 

Wanzare and Dawo (2015) define mentoring as:  “it the process of facilitating the development 

of a fellow who is relatively new by another who is comparably more knowledgeable and 

experienced through mutual trust and sharing”.  In the practicum process, pPrimarily, students 

are searching for strategies to be successful in their new professional role and often orientate 

themselves towards their mentors in school (Hascher, Cocard and Moser, 2004). All this suggest 

that the role of mentor teachers is crucial in the student teacher’s growth and development 

(Maphalala, 2013) and mentors are significant in shaping a preservice teacher’s practices 

(Hudson & Hudson). Hascher,  

On the other hand, there have been considerable amount of research on this specific issue. 

Hascher, Cocard and Moser (2004), for example, conducted a study with 150 students and their 

mentors. In their study, student teachers at secondary level are asked to participate in a study on 

learning processes during different stages of practicum (introductory practicum (after the first 

half‐year of studies), intermediate practicum (after two years of studies) and final practicum 

(after three years of studies). They are given a questionnaire on preparing, teaching and 

post‐processing lessons. All student teachers, additionally, rated their professional skills and 

aspects of personality before and after the practicum. Moreover, student teachers (n=46) are 

asked to write daily semi‐structured diaries about essential learning situations during their 

practicum. Results indicated that in each practicum students improved significantly in preparing, 

conducting and post‐processing lessons. Smith and Lev-Ari (2005), studied with student teachers 

(n=480) from the largest teacher education institution in Israel and they used a questionnaire 

including 68 closed items to gather data from them about sources for support during the 

practicum. The results of their study showed that institutional-based supervisors of the practicum 

were perceived by student teachers to provide the strongest support, alongside peers and school-

based mentors whereas school principals were perceived not to be supportive of student teachers 
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during the practicum. Based on the literature, this current study mainly aims to investigate 

teacher candidates’ perceptions regarding with mentor teachers in their field experience. 

 

METHODOLOGY 

This study is conducted as qualitatively since it aims to determine teacher candidates’ 

perceptions about teaching practicum in detail. Qualitative methodology is used because this 

methodology type can help researchers to access the thoughts and feelings of research 

participants, which can enable development of an understanding of the meaning that people 

ascribe to their experiences’ (Sutton & Austin, 2015, p. 226). In sum, in this phenemenological 

research, teacher candidates’ perceptions regarding with mentoring in practicum is sought. Data 

were gathered through questionnaire from 20 teacher candidates from Gazi University, Gazi 

Education Faculty by using purposeful sampling technique. The participants were 4th year 

students in the Department of Language Teaching who were about to complete their teaching 

practicum. The participants were selected through convenience sampling method since this 

method enables researchers have an easy and simple access to the participants as Patton (2015) 

stated. The main data collection technique was interview in the study. On the condition that the 

participants are appropriate for the interview, the researcher conducted interviews with them 

face-to-face. For the most of the participants, interview form including questions is given them 

and asked to write their perceptions on it. Main questions directed to the participants were as 

follows in the study: “What was the contribution of the teacher you observed at the school during 

the teaching practice in terms of your professional  development?” Data was analysed through 

content analysis method (Miles & Huberman, 1994; Strauss & Corbin, 1990). Content analysis is 

defined as a research method for the subjective interpretation of the content of text data through 

the systematic classification process of coding and identifying themes or patterns (Hsieh & 

Shannon, 2005). Haggarty (2009) indicates that ‘Content analysis is a research method which 

allows the qualitative data collected in research to be analysed systematically and reliably so 

that generalizations can be made from them in relation to the categories of interest to the 

researcher’.  

 

FINDINGS 

The participants were first asked “What was the contribution of the teacher you observed at the 

school during the teaching practice in terms of your professional  development? Please explain 

with using examples.” The responses given for this question are presented in two ways-positive 

and negative viewpoints as below:  

Positive viewpoints 

 

▪ It was helpful to observe the teacher (mentor) at school.  (p2) 

▪ The teacher (mentor) was highly qualified, experienced and talented. She/he was extremely tolerant and 

shared many of her/his experiences with us. (p3) 

▪ The teacher at the school helped us, frequently informed us about the topic and the details. (p6) 

▪ The teacher informed us about the class, course work  (p7)  

▪ The teacher gave information about the assessment and evaluation process of the students.(p8)  
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▪ Since the teacher I observed was a teacher who liked his job very much, he had a positive impact on my 

perceptions towards teaching. (p.10)   

▪ The teacher was very helpful in lecturing and classroom management. (p11) 

▪ The teacher informed me about the efficient use of class time and the effective management of the 

classroom. (p15)   

▪ The teacher was very good in terms of classroom management skills, and I gained useful clues in this 

respect. (p17) 

▪ I learned how to communicate with the students. (p5) 

▪ The teacher's lecture notes and the methods he used was very useful. (p18) 

▪ Observing the teacher in the school gave me different perspectives and practical knowledge and skills at the 

stage of integrating theoretical knowledge into individuals in the field. (p20) 

 

Prospective teachers generally emphasized in the current study that mentor teachers in the school 

were helpful, knowledgeable and qualified. Teacher candidates also stated that they gained 

important knowledge and skills in various instructional subjects such as communication, 

classroom management, teaching methods and techniques, measurement/evaluation in the 

process of observing mentor teachers in the school whereas different roles and responsibilities 

attributed to mentors such as supporter, sponser, guide, counselor in related literature.  Kwan and 

Lopez-Real (2005) also define the roles and provided some insights into these roles as follows: 

observer, provider of feedback, role model, counselor, critical friend, instructor, manager, assesor 

and quality controller.  

 

Negative viewpoints 

 

▪ No contribution. She did not offer any suggestions. (p4) 

▪ The teacher at school did not make eye contact with the students, he could’nt establish authority in the 

classroom...(p1) 

▪ Not much. The teacher didn't make much effort for her class. (p7) 

▪ I saw two different teacher models. I learned a lot from a teacher I watched, but on the other hand, I did 

not learn anything from another teacher I observed. (p13) 

▪ The teacher at the school did not give much importance to the lesson (p14)   

▪  

In the study, there were some negative opinions about their mentor teachers in the school. In their 

comments, the teacher candidates emphasized the personal characteristics and lecturing styles of 

the mentor teachers. The participants are also asked “How do you define (describe) teaching 

practicum process? If you give some adjectives, what would those adjectives be? and why? Some 

examples for negative and positive viewpoints are given below:  

Positive examples: Qualified Teacher, Experience, Discipline, Understanding, Dreams and 

Realities, Developer Process, Tolerance, Helpful, Enjoyable, Informative, Motivating, 

Interesting, Obligation, Surprising, Practise, Realistic, Instructive. 

Negative examples: Difficult, Patience, Tiring. 
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CONCLUSION 

Practicum is important part of teacher education even though pre-service training programmes 

that prepare prospective teachers have considerable variation from one institution to another, and 

country to another as Wasonga, Wanzare  and Dawo (2015) indicated. Mentoring is also 

important part of this process. Understanding teacher candidates2 perceptions about practicum 

and mentoring process can be considered as crucial for teacher education context. The results 

revealed some important points which should be considered by teacher educators, mentors and 

researchers who work on this specific area.  
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YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YÖNETİMLİ 

ÖĞRENMEYE HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
 

 

Şebnem İLHAN AGAN184, Sabahattin DENİZ185  
 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was to determine whether the Muğla Sıtkı Koçman University, Faculty of 

Education, English and German language teaching department senior grade  teacher candidates' 

level of self-directed learning was different according to their gender, teaching area and academic 

success. The study group consists of 96 fourth year students in foreign language teaching 

departments of Education Faculty of Muğla Sıtkı Koçman University 70 of whom were males and 26 

were females in the academic year of 2017-2018. Data were collected with “Self-Directed Learning 

Readiness Scale”(SDLRS).  The sub-dimensions of self-directed learning readiness scale are self-

management, desire for learning and self-control. Self-directed learning is generally defined as a type 

of instructional strategy where students take charge of their learning process. In this context, 

teacher candidates' gaining self-directed learning skills depends on their current level of readiness. 

In this process teacher candidates' cognitive, affective and psychomotor pre-requisite learning gain 

importance. It was found that there is a positive and moderate relationship between the self 

management, desire for learning and self-control skills of English language teaching and German 

language teaching teacher candidates. There is no significant difference in the levels of self-

management, desire of learning and self-control skills of foreign language teacher candidates 

according to some variables (gender, department, average grade ). As a result, it can be said that the 

foreign language (English language teaching, German language teaching) teacher candidates are 

similar in level of self-directed learning readiness. 

Keywords: Self-directed learning, readiness for self-directed learning, teacher candidates, readiness 

for learning, level of readiness. 

 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, yabancı dil öğretmen adaylarının öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeylerini incelemektir. Araştırmanın çalışma grubu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim 

Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde 2017/2018 Eğitim- öğretim yılında 4. sınıfta öğrenim 

gören 70’i kadın, 26’sı erkek olmak üzere toplam 96 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın 

bulguları, “Öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk ölçeği” ile toplanmıştır. Ölçekte 3 alt faktör 

bulunmaktadır. Bu faktörler, öz yönetim, öğrenme isteği ve öz kontrol becerisidir. Öz yönetimli 

öğrenme genel olarak, bireyin kendi öğrenme sürecini yönetmesi olarak anlaşılmaktadır. Bu 

bağlamda öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenme becerisi elde etmeleri, çok yönlü ön koşul 

davranışları kazanmalarına yani hazırbulunuşluk düzeylerine bağlıdır. Öğretmen adaylarının 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor ön koşul öğrenmeleri bu süreçte önem kazanır. Araştırmada elde 

edilen bulgulara göre, İngilizce ve Almanca alanlarındaki öğretmen adaylarının öz yönetim, öğrenme 

isteği ve öz kontrol becerileri arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişki olduğu bulunmuştur. Yabancı 

dil öğretmen adaylarının bazı değişkenlere göre (cinsiyet, İngilizce ve Almanca öğretmenliği alanları, 

genel not ortalaması) özyönetim, öğrenme isteği ve özkontrol becerileri düzeylerinde anlamlı bir 

farklılık görülmemektedir. Sonuç olarak yabancı dil (İngilizce, Almanca) öğretmen adaylarının 
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özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin benzer olduğu söylenebilir. İngilizce ve 

Almanca alanlarındaki son sınıf öğretmen adaylarının “öğretmenlik uygulaması dersi” aldıktan 

sonra özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin daha da olumlu oldukları 

anlaşılmaktadır. Dil eğitimcisi olacak öğretmen adaylarının, okul staj çalışmalarında öğrencilere 

uygun ortam hazırlamada, uygun öğretim yöntemlerini seçmede ve öğrencilerinin, öğrenmeye ilişkin 

kaygılarını azaltmada, etkili oldukları söylenebilir. Ayrıca, öğretmen adaylarının, özyönetimli 

öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyleri, özel bir yeteneğe (dil yeteneğine), kişilik özelliklerine ve farklı 

öğrenme eğilimlerine sahip olmalarından etkilenmiş olabilir. 

Anahtar Sözcükler: Öz Yönetimli Öğrenme, Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Öğretmen 

Adayları, Öğrenmeye Hazırbulunuşluk, Hazırbulunuşluk Düzeyi. 

 

1.GİRİŞ 

Yaşanan teknolojik ve toplumsal gelişmeler doğrultusunda, bireylerin taşımaları gereken 

niteliklerdeki değişimle beraber eğitim araştırmaları konularında da bilgiye ulaşma, bilgiyi elde 

etme ve kendi zihinsel süreçlerini yönetebilme gibi üst düzey zihinsel becerileri kazandırma gibi 

konuların önem kazandığı görülmektedir. (Darling-Hammond, 2000). 

Eğitim kurumları bireylere istenen niteliklerin kazandırılması sürecinde, her türlü değişimi takip 

ederek kendilerini yenilemelidir. Öğretmenler hazırlanan eğitim programları aracılığı ile 

öğrencilere yeni davranışlar kazandırmaktadır. Öğretmenlik mesleği, eğitim ve öğretim 

etkinliklerini planlama, yürütme ve eğitim kurumlarının yönetim görevlerini üstlenmeyle ilgili 

özel bir uzmanlık alanıdır. Öğretmenler, mesleğinin gerektirdiği görev ve sorumluluklarının 

farkında olur ve bunları etkili olarak yerine getirirse mesleğinde daha yeterli o 

Bu bağlamda, bireyin kendi öğrenme sürecini yönetmesi olarak tanımlanan özyönetimli 

öğrenmenin önem kazandığı söylenebilir. Özyönetimli öğrenme için bireyin, öğrenme hedeflerini 

belirlemesi, bu hedeflere ulaşma aşamasında hangi strateji, yöntem ve tekniklere ihtiyacı 

olduğuna ve hedeflerine ulaşmak amacıyla hangi kaynakları nasıl kullanacağına ve başarısını 

nasıl değerlendireceğine yönelik kararlar vermesi, motivasyonunu yöneterek sürdürebilmesi 

gerekmektedir (Mezirow, 1985; Hwang Young ve Gorrell, 2001). Öğrenciler, bu süreçlerin 

gerçekleştirilmesi aşamasında, öğretmenin yardımın ve yönlendirmesine ihtiyaç duymaktadır. 

Öğretmen, öğretim ortamında, öğrencilerin kendi düşüncelerinin farkında olmalarına, stratejik 

davranmalarına ve motivasyonlarını doğru amaçlara yönlendirmelerine yardımcı olmalıdır 

(Kenedy ve diğ., 2000). Kuşkusuz öğrencilerin özyönetimli öğrenmelerine katkıda bulunmaları 

bağlamında öğretmenlerin de bu beceriye sahip olmaları gerekmektedir.  

Bireyin öz yönetimli öğrenebilmesinde ve hazırbulunuşluğu için, bu düzeyleri belirlemek 

amacıyla geliştirilen ölçeklerin alt boyutu olarak da karşımıza çıkan, bazı özellikler vardır. 

Bunlardan ilki olan özyönetim, bireyin öğrenme hedeflerinin gerçekleştirilmesi sürecinde ulaştığı 

öğrenme kaynaklarını kullanması ve yararlanması ile ilişkilidir. Doğru kaynaklara ulaşarak 

seçimini yapan, sorular sorarak ve geri besleme yaparak öğrenmeyi sürekli ve anlamlı hale 

getirmeye çalışan bireyin özyönetimi, öğrenmeye yönelik girişimlerinden olumlu sonuçlar 

alabilmesi açısından çok önemlidir (Garrison, 1997). Özkontrol ise, öğrenme sürecinde etkili 

olan çaba, yetenek, motivasyon gibi içsel ve şans, fırsat gibi dışsal durumların kontrol altına 

alınarak, öğrenme sürecinin başarıya ulaşmasında gerekli düzenlemeler ve önlemlerin alınması 

açısından önemlidir (Candy,1991; Miller, Fitch ve Marshall, 2003). Öğrenmeye isteklilik ise, 
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bireyin öğrenme sürecinde hedeflerine ulaşabilme noktasında için öğrenme ortamını düzenlemesi 

ve motivasyonu sürdürebilmesi açısından önem kazanmaktadır (Wang ve Dennett, 2014 ). 

Bireylerin özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluklarının sağlanabilmesi aşamasında bazı 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor özelliklere sahip olması gerekmektedir. Bireyin karakter 

özellikleri, bilişsel ve duyuşsal yeterliği, öğrenmeye yönelik tutumları, eğitim düzeyi, öğrenme 

stili, sağlığı, öz yönetimi, eleştirel düşünme ve farkındalığı, motivasyonu, genel öz yeterliği, 

akademik başarısı gibi faktörler öz yönetimli öğrenme becerisini edinmede önemli rol 

oynamaktadır (Candy, 1991; Fisher ve diğ., 2001;Garrison, 1997; Karataş, 2013). 

Bu bağlamda, bu araştırmanın amacı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü (İngilizce ve Almanca öğretmenliği) son sınıf öğrencisi olan 

öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek ve 

özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin cinsiyet, öğretmenlik alanı ve akademik 

başarı puanına göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmektir.  

 

2.YÖNTEM 

2.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modelinin bir türü olan ilişkisel 

tarama modeli, iki ve daha çok sayıdaki değişken arasında birlikte değişim varlığını ve/veya 

derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir. İlişkisel tarama modelinin korelasyon türü 

ve karşılaştırma türü olmak üzere iki türü vardır: Korelasyon türü araştırma modellerinde, 

değişkenlerin birlikte değişip değişmediği ve var olan değişimin nasıl olduğu incelenirken, 

karşılaştırma türünde, en az iki değişken arasında bağımsız değişkene göre gruplar oluşturularak 

bağımlı değişkene göre gruplar arasında fark olup olmadığı incelenir (Karasar, 1995). 

2.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma evrenini 2017-2018 eğitim öğretim yılında, Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Eğitim Fakültesi yabancı diller eğitimi bölümü İngilizce ve Almanca öğretmenliği 

öğrencileri; örneklemini ise 4. Sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Öz Yönetimli Öğrenmeye 

Hazırbulunuşluk Ölçeği yabancı diller eğitimi bölümü (İngilizce öğretmenliği ve Almanca 

öğretmenliği)  öğrencileri arasından, araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen 96 öğrenciye 

uygulanmıştır.  

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırma verileri, Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk ölçeği ile toplanmıştır.  Ayrıca 

çalışma grubunu oluşturan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller 

Eğitimi Bölümü öğretmen adaylarının sosyo-demografik bilgilerini elde etmek amacıyla 

araştırmacı tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır.   

Öz Yönetimli Öğrenmeye Hazırbulunuşluk ölçeği (ÖYÖHÖ): Öğretmen adaylarının özyönetimli 

öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyini belirlemek amacıyla Fisher ve arkadaşlarının (2001) 

geliştirdiği, Şahin ve Erden (2009) tarafından uyarlaması yapılan Öz Yönetimli Öğrenmeye 

Hazırbulunuşluk Ölçeği (Self-Directed Learning Readiness Scale)  kullanılmıştır. Öz Yönetimli 

Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Ölçeği, 40 maddeden ve 3 alt boyuttan oluşmaktadır. Birinci alt 

boyut 13 maddeden oluşan “özyönetim”, ve ikinci alt boyut olan 16 maddeden oluşan 
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“öğrenmeye isteklilik” ve 11 maddeden oluşan “ özkontrol becerisi” oluşturmaktadır. Ölçekten 

alınan yüksek puan özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeyinin olumlu olduğunu 

göstermektedir. Ölçek likert tipi, 5 ‘li seçeneklerden oluşmaktadır. Ölçekte yer alan her ifadeye 

ilişkin katılma düzeyleri, kesinlikle katılmıyorum(1), katılmıyorum(2), kısmen katılıyorum(3), 

katılıyorum(4) ve kesinlikle katılıyorum(5) arasında belirlenmiştir. Ölçekten alınan en düşük 

puan 40, en yüksek puan 200’dür. Ölçekte yer alan maddelere ilişkin olarak 40-83 puan aralığı 

düşük, 84-136 puan aralığı orta,137-200 puan aralığı ise yüksek düzey özyönetimli öğrenmeye 

sahip olunduğunu açıklamaktadır. Alt boyutların puan aralıkları ise öz yönetim ( Düşük, 13-30 

puan; Orta, 31-48 puan; Yüksek, 49-65 puan ), öğrenme isteği( Düşük, 16-37 puan; Orta, 38-59 

puan; Yüksek, 60-81 puan ), öz kontrol (Düşük, 11-25 puan; Orta, 26-40 puan; Yüksek, 41-55 

puan) olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma için ölçeğe ilişkin iç tutarlık katsayıları tekrar 

hesaplanmış; birinci alt boyut (özyönetim) için Cronbach Alfa katsayısı .87;   ikinci alt boyut 

(öğrenmeye isteklilik) için Cronbach Alfa katsayısı .86; üçüncü alt boyut (özkontrol becerisi) için 

Cronbach Alfa katsayısı  .79  ve ölçeğin tamamı için  Cronbach Alfa katsayısı. 87  olduğu 

görülmüştü 

2.4. Verilerin Analizi 

Verilerin analizi SPSS programı yardımıyla yapılmıştır. Verilerin analizinde öncelikle sosyo-

demografik değişkenlere ilişkin frekans ve yüzdelik dağılımları incelenmiştir. Araştırmada 

korelasyon, t-testi ve tek yönlü varyans analizi teknikleri kullanılmıştır. Varyansların homojenliği 

için uygulanan Levene testi sonucunda, farklılığın kaynağını belirlemek için Tukey testi 

uygulanmıştır. 

 

3. BULGULAR VE YORUM 

Yabancı dil öğretmen adaylarının sosyo-demografik özelliklerinden cinsiyet, öğretmenlik alanı 

ve akademik başarı puanına (genel not ortalaması) ilişkin bulgular Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo-1 Yabancı dil öğretmen adaylarının cinsiyet, öğretmenlik alanı ve akademik başarı 

puanlarına göre dağılımları 

       Cinsiyet 

 n % 

Kadın 70 72.9 

Erkek 26 27.1 

 Toplam 96 100 

 

Öğretmenlik alanı 

Almanca 31 32.3 

İngilizce 65 67.7 

Toplam 96 100 

Akademik başarı 

2 den az    (düşük) - - 

2.1-3 arası  (orta) 4 4.1 

3.1-3.5 arası   ( iyi) 59 61.5 

3.51-4 arası  ( çok iyi) 33 34.4 

 Toplam 96 100 

 

Tablo 1’e göre araştırma grubunda yer alan öğretmen adaylarının % 72,9’u kadın , %27,1’i 

erkek;  %67,7’si İngilizce, %32,3’ü Almanca öğretmenlik alanı; %34,4’ünün genel akademik 

başarı puanı “çok iyi”, %61,5’inin  “iyi” ,   %4’ünün “orta” düzeydedir. 
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Öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerine ilişkin bulgular ise 

Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo-2 İngilizce ve Almanca öğretmen adaylarının öz-yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeyleri ile ilgili betimsel analiz sonuçları 

Öz-Yönetimli 

Öğrenmeye 

Hazırbulunuşluk Ölçeği 

Alt Boyutları 

 

 

    N 

 

 

Min. 

 

 

Max. 

 

 

x̄ 

  

 

  SS 

Öz Yönetim  96 36,00 65,00 53,12 6,08 

Öğrenme İsteği 96 42,00 80,00 62,68 7,20 

Özkontrol Becerisi 96 29,00 72,00 42,22 6,29 

Toplam 96 107,00 189,00 149,84 15,54 

Tablo 2 incelendiğinde öğretmen adaylarının ölçeğin öz-yönetim alt-boyutunda, yüksek düzeyde 

(x̄=36,65; SS=6,08); öz kontrol alt-boyutunda yüksek düzeyde (x̄= 42,22; SS=6,29) ve öğrenme 

istekliliği alt-boyutunda da yüksek düzeyde (x̄=62,68; SS= 9,22) özyönetimli öğrenmeye yönelik 

hazırbulunuşluk düzeyine sahip oldukları görülmektedir. Son olarak ölçeğin bütünü 

incelendiğinde öğretmen adaylarının yüksek düzeyde öz-yönetimli öğrenmeye yönelik 

hazırbulunuşluk düzeyine sahip oldukları görülmektedir (x̄=149,84; SS=15,82). 

Öğretmen adaylarının cinsiyet değişkenine göre özyönetimle öğrenme hazırbulunuşluk  

düzeylerine ilişkin bulgular ise Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo-3 Cinsiyet değişkenine göre özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk ölçeğine verilen 

cevaplara ilişkin t- testi sonuçları  

Boyutlar Cinsiyet n x̄ S Sd t p 

              Özyönetim Erkek 26 4,186 ,3336 94 1,278 0,204 

Kadın 70 4,049 ,5060 

Öğrenmeye isteklilik Erkek 26 4,086 ,5454 94 1,072 0,287 

Kadın 70 3,944 ,5872 

             Özkontrol Becerisi Erkek 26 4,014 ,7343 94 1,849 0,68 

Kadın 70 3,774 ,4893 

P>0,05 

Tablo 3 incelendiğinde cinsiyet değişkenine göre yabancı dil öğretmen adaylarının özyönetimli 

öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinde bir fark olup olmadığını anlamak için yapılan t – testi 

sonuçları yer almaktadır. Ölçeğin her bir alt boyutunda cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir fark 

olmadığı görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının öğretmenlik alanı (İngilizce ve Almanca) değişkenine göre özyönetimli 

öğrenme hazırbulunuşluk düzeylerine ilişkin bulgular ise Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo-4 Öğretmenlik alanları (İngilizce ve Almanca) değişkenine göre özyönetimli öğrenmeye 

hazırbulunuşluk ölçeğine verilen cevaplara ilişkin t- testi sonuçları  

Boyutlar Öğretmenlikalanı n x̄ S Sd t p 

         Özyönetim İngilizce öğrt. 63 4,099 ,460  

94 

 

0,388 

 

0,69 Almanca öğrt. 31 4,059 ,490 

Öğrenmeye İsteklilik İngilizce öğrt. 65 4,008 ,605  

94 

 

0,627 

 

0,53 Almanca öğrt. 31 3,929 ,517 

Özkontrol Becerisi İngilizce öğrt. 65 3,823 ,639  

94 

 

-

0,376 

 

0,70 Almanca öğrt. 31 3,871 ,403 

P>0,05 

Tablo 4 incelendiğinde öğretmenlik alanı (İngilizce ve Almanca) değişkenine göre öğretmen 

adaylarının özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinde bir fark olup olmadığını 

anlamak için yapılan t - testi sonuçları yer almaktadır. Ölçeğin her bir alt boyutunda öğretmenlik 

alanı değişkenine göre anlamlı bir fark olmadığı görülmektedir. 

Öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin alt boyutları olan 

özyönetim, öğrenmeye isteklilik ve özkontrol becerileri ile akademik başarıları arasındaki 

ilişkiye ait bulgular Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo-5 Alt boyutlar ile akademik başarı değişkeni arasındaki ilişkiye yönelik ANOVA testi 

Sonuçları  

Boyutlar 
Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
Sd 

 

Kareler 

Ortalaması 

 

F    p 

   Özyönetim Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

,980 

19,828 

20,808 

2 

93 

95 

,490 

,213 
2,298 0,10 

Öğrenmeye isteklilik 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

1,020 

30,594 

31,613 

2 

93 

95 

,510 

,329 

 

1,550 0,21 

Özkontrol Becerisi 

Gruplararası 

Gruplariçi 

Toplam 

2,147 

28,952 

31,099 

2 

93 

95 

1,073 

,311 

 

3,448 

 

0,03 

P<0.05 

Tablo 5 incelendiğinde öz kontrol becerisi alt boyutu ile akademik başarı değişkeni arasında   

(F=3,448, p<.05) anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Farkın anlam yönünü bulmak için 

yapılan Post–Hoc testlerden Tukey testine ilişkin sonuçlara göre; öğretmen adaylarının akademik 

başarıları arasındaki farkın ortalamaları ise (çok iyi, n=33, X̅ =4,044),  (orta,n=4, X̅ = 3,818), 

(iyi, n=59, X̅ = 3,725) olarak bulunmuştur( p<0,05). Öğrencilerin özkontrol becerileri arttıkça 

akademik başarılarının da arttığı söylenebilir.  Özyönetimli ve öğrenmeye isteklilik alt 

boyutlarında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 
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Öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin alt boyutları 

arasındaki korelasyona ilişkin bulgular, Tablo 6’da verilmiştir. 

Tablo-6 Alt boyutlar arası korelasyon analiz sonuçları 

Boyutlar                                              1.        2.   3___ 

 

1. Özyönetim                                 1                   0,46**  0,55** 

2. Öğrenmeye İsteklilik     0,46**           1                 0,55** 

3. Özkontrol Becerisi    0,55**   0,46**                  1 

_____________________________________________________________________ 

Tablo 6 incelendiğinde, yabancı diller eğitimi bölümü (İngilizce ve Almanca öğretmenliği) 

öğretmen adaylarının “özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk” puanları arasındaki korelasyona 

göre, özyönetim, öğrenmeye isteklilik ve özkontrol becerisi arasında pozitif yönde, orta düzeyde 

bir korelasyon (r= 0,46; r= 0,46; r=0,55 ) olduğu görülmektedir. Öğretmen adaylarında, 

özyönetim, öğrenmeye isteklilik ve özkontrol becerilerine yönelik hazırbulunuşluk düzeylerinin, 

olumlu yönde ve birlikte arttıkları söylenebilir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce ve Almanca öğretmenliği son sınıf 

öğrencisi olan öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin alt 

boyutlar olan özyönetim, öğrenmeye isteklilik ve özkontrol becerilerinin yüksek düzeyde olduğu 

görülmektedir. Öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk düzeylerinin 

cinsiyet ve öğretmenlik alanına göre farklılık göstermediği belirlenmiştir. Şahin ve 

Küçüksüleymanoğlu'nun (2015), öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenmeye 

hazırbulunuşlukları, biliş ötesi farkındalıkları ve denetim odakları arasındaki ilişkiyi inceledikleri 

araştırma bulguları da öğretmen adaylarının özyönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk 

düzeylerinde cinsiyet ve öğretmenlik alanlarına göre farklılık olmadığını ortaya koymaktadır. 

Araştırmanın diğer bir bulgu ise, öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluğun sağlanmasında 

önemli bir değişken olan akademik başarıdır. Öğretmen adaylarının, özkontrol becerisi alt boyutu 

puanları ile akademik başarıları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Almanca ve 

İngilizce öğretmenliği öğrencilerinin özyönetim becerileri arttıkça akademik başarılarında arttığı 

söylenebilir. Öğretmen adaylarının kendi özkontrol beceri sürecini düzenledikleri 

anlaşılmaktadır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik staj çalışmalarında (okul deneyimi ve 

öğretmenlik uygulaması) deneyim kazanmalarından kaynaklandığı söylenebilir.  Haron (2003), 

Şahin ve Küçüksüleymanoğlu (2015) öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluk ile akademik 

başarı arasında olumlu yönde ve anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Bu durumun, akademik başarısı 

yüksek bireylerin, öğrendiklerini yeni durumları daha iyi transfer edebilen, daha gelişmiş ve 

etkili öz düzenleyici öğrenme stratejileri kullanabilen ve başarı yönetimli, iç disiplinli, 

sorumluluk sahibi, dikkatli, başarma duygusu yüksek, düzenli ve kararlı kimseler olmalarından 

kaynaklandığı söylenebilir.  

Bu araştırmanın bulguları ve sonuçları bağlamında öneriler şu şekildedir; Öğretmen adaylarının 

öz yönetim eğilim ve becerilerini geliştirmeye yönelik, seçmeli ders açılabilir ya da herhangi bir 

dersin içeriğinde yerini alabilir. Öz yönetimli öğrenmeye hazırbulunuşluğu açıklayabileceği 
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düşünülen değişkenlerin etkisinin araştırılabileceği deneysel araştırmalar yürütülerek, öğretmen 

adaylarının öz yönetim düzeylerinin, öz kontrollerinin ve öğrenmeye isteklerinin artmasında 

nelerin etken olabileceğini ortaya koyan nitel araştırmalar yapılabilir. 
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REHBER ÖĞRETMENLERİN KARİYER GELİŞİMİ186*  
 

 

Eda BULUT YAZICI187, Hikmet YAZICI188 
 

 

ÖZET 
Meslek ve iş kavramlarından daha geniş bir anlama sahip olan kariyer, bireyin meslek öncesi, esnası 

ve sonrası tüm yaşantılarını kapsayan bir süreçtir. Kuramlar, kariyer gelişiminin çok erken 

yaşlardan itibaren gözlenmeye başladığını ve diğer gelişimsel özellikler gibi kritik evreler halinde 

seyrettiğini vurgulamaktadır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) mesleği Türkiye’de son 

yıllarda giderek gelişen ve yaygınlaşan kariyer alanlarından biridir. Üniversitelerdeki lisans 

programını başarıyla tamamlayarak mesleğe giriş hakkını elde eden mezunlar, yaygın olarak Milli 

Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda rehber öğretmen statüsünde istihdam edilmektedir. PDR alanı 

diğer meslek alanlarına kıyasla daha dinamik ve gelişmeyi gerektiren bir alandır. Çünkü insan 

zamanın ve çevrenin ortaya çıkardığı yeni uyum sorunlarıyla başa çıkmak için yeni yaklaşım ve 

yöntemler geliştirmek ve onlardan yararlanmak zorundadır. Rehber öğretmenler birer yardım 

uzmanı olarak insanın uyumunu kolaylaştırmada etkin bir role sahiptir. Böyle bir durum stabil bir 

pozisyon yerine dinamik bir meslek yaşantısını zorunlu hale getirmektedir. Bu nedensellik PDR 

alanına kariyer gelişimi çabaları halinde yansımaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; yardım mesleği 

uzmanı olan rehber öğretmenlerin kariyer süreçlerini ve bu bağlamda yaptıkları girişimleri 

incelemektir. Çalışma 335 rehber öğretmen üzerinde gerçekleştirilmiş ve veriler bilgi toplama formu 

ile elde edilmiştir. Araştırmadan ortaya çıkan sonuçlara göre, rehber öğretmenlerin %91’i PDR lisans 

programı mezunudur. Mezunlardan sadece %11’i lisans eğitimi esnasında öğrenci hareketlilik 

programına katılmıştır. Öğrenci kongresi, diğer bilimsel kongreler ve sertifikalı programlar gibi 

kariyer geliştirme yaşantılarına katılanların oranı oldukça düşüktür. Rehber öğretmenlerden sadece 

% 28.7’si lisans üstü eğitim yapmıştır. Katılımcıların %24.5’i lisans üstü eğitim yapmaya istekli 

olmadıklarını, %10.1’i ALES sınavını aşamadıklarını, %34.9’u yabancı dil problemi yaşadıklarını 

belirtmişlerdir. Özel yaşam engelleri ve izin alma gibi sorunlar da öğretmenlerin kariyer gelişimi 

üzerinde etkili olan diğer durumlar arasındadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, rehber 

öğretmenlerin kariyer gelişimi ile ilgili çabalarının düşük düzeyde seyrettiğini ve kariyer yapma 

isteklerinin bazı engellerle kısıtlandığını göstermektedir.  

Anahtar Sözcükler: Rehber Öğretmenler, Kariyer Gelişimi, Lisansüstü Eğitim.  
 

GİRİŞ 

Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanı Türkiye’de son yıllarda giderek gelişmektedir ve 

bu hizmeti sunan rehber öğretmenler üzerinde yapılan incelemeler yaygınlaşmaktadır. Dinamik 

bir disiplin özelliği taşıması bu alanda çalışan meslek mensuplarının kişisel ve mesleki 

gelişimlerini önemli hale getirerek araştırma konusu yapmaktadır. Sundukları hizmet rehber 

öğretmenlerin iş doyumundan bağımsız değildir (DeMato ve Curcio, 2004). İş doyumu ve meslek 

performansı bazı kişisel özelliklerin (Bryant ve Constantine, 2006) yanında  kariyer gelişimi ve 

                                                 

 

 

* Bu çalışma, Eda Bulut Yazıcı’nın Prof. Dr. Hikmet Yazıcı yönetiminde tamamladığı “Rehber Öğretmenlerin İş 

Doyumları ile Kariyer Yaşantıları, Mesleki Benlik Saygıları ve Kişisel Sağlık Davranışları Arasındaki İlişki” adlı 

Yüksek Lisans Tezinden üretilmiştir.   
187 Uzm. Psk. Dan., Trabzon Akçaabat Yaylacık Ortaokulu Ortaokulu, eda_ral@hotmail.com. 
188 Prof. Dr., Trabzon Üniversitesi, hyaziciktu@gmail.com. 
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yaşantıları ile de bağlantılıdır (Baggerly ve Osborn, 2006). Burada kariyer kavramı özellikle 

kullanılmaktadır çünkü bu kavram iş ve meslek temalarından daha geniş bir anlamı içermektedir. 

Kariyer sadece bir işe girme ve onu sonladırma ile sınırlı bir süreci değil, meslek öncesi ve 

meslek sonrası yaşantıları da kapsamaktadır. Aynı zamanda kariyer gelişimi sadece bazı mesleki 

aşamalardan geçmek veya statü ya da unvanla değil aynı zamanda psikolojik değişkenlerle ve 

özellikle de iş doyumu ile ilişkilidir (Aytaç, 2005). Bu çerçevede değerlendirildiğinde, yetenek, 

ilgi, değer gibi psiko-sosyal unsurlar sadece meslek öncesinde değil, meslek esnasında da önemli 

işlevler gören birer değişken durumunda olurlar (Yazıcı, 2009). Kariyer gelişimi üzerinde bazı 

kişisel ve çevresel faktörlerin etkisi bulunmaktadır (Köstek, 2007; Kuzgun, 2009). Bunlar 

meslekte ilerleme ve  kariyer geliştirme ile bağlantılı olup, bu kapsamda yapılan tüm etkinlikleri 

kapsamaktadır (Bek, 2007). 

Türkiye’de rehber öğretmenlerin kariyer gelişim süreci formal olarak lisans eğitimi ile başlar. 

Dört yıllık programdan mezun olanlardan KPSS sınavını kazananlar Milli Eğitim Bakanlığında 

istihdam edilirler. Lisans eğitimi süresince çift dal, yandal ve öğrenci değişim programları gibi 

uygulamalar aracılığıyla kariyer gelişimi desteklenir. Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve 

doktora seviyesinde lisans eğitim uygulaması söz konusu olabilir. PDR programından mezun 

olanların büyük bir kısmı yukarıda belirtildiği gibi MEB’de istihdam edilir. Rehber öğretmen 

unvanyla görev yapan meslek mensubu kariyer gelişimini farklı bazı seçenekler aracılığıyla 

sürdürebilir. Bunlardan biri lisans üstü eğitim diğeri ise hizmet içi eğitim uygulamalarıdır. 

Rehber öğretmenlerin önemli bir kısmı bu yollarla sürdürülen kariyer gelişimlerini iş 

doyumlarıyla ilişkilendirebilmektedir (Karabulut, 2015). Rehber öğretmenlerin kariyer 

gelişimlerini lisansüstü eğitim yoluyla geliştirme çabalarının önündeki en önemli engel yasal 

izinle ilgili kısıtlamalardır (URL-1). Görev yaptığı yerde bu olanağı bulamayan rehber öğretmen, 

uzakta bulunan bir üniversiteye devam etme konusunda ciddi güçlüklerle karşılaşabilmektedir. 

Kuşkusuz üniversitelerin lisans üstü eğitimle ilgili giriş koşulları da kariyer gelişiminde rol 

oynar. Diploma notu, ALES sınavı ve yabancı dil seviyesi gibi ölçütler avantaj ya da dezavantaj 

teşkil edebilir. Burada özellikle yabancı dil puanının belirgin bir şekilde ön plana çıktığı 

gözlenmektedir (Yavuzer ve Göver, 2012).  

Lisansüstü eğitim dışında rehber öğretmenlerin kariyer gelişim imkanlarından biri de hizmet içi 

eğitim uygulamalarıdır. Bu eğitimler farklı konulara bağlı olarak belli dönemlerde ilgili 

bakanlıkça düzenlenir. Bu etkinliklerin kariyer gelişimi üzerindeki etkisini incelemeye dönük 

araştırma bulguları oldukça sınırlıdır. Sezer (2006) tarafından yapılan bir incelemede hizmet içi 

eğitim uygulamalarının rehber öğretmenler tarafından yeterince etkili görülmediği tespit edilmiş 

ve kariyer gelişim sürecinde bilimsel bazı dökümanların rehber öğretmenler tarafından takip 

edildiği satanmıştır (Sezer, 2006).  

Kariyer gelişimi kisişsel gelişimden bağımsız değildir. Bu durum iş doyumu, kariyer ve ruh 

sağlığı arasındaki ilişninin önemini ön plana çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı MEB’de rehber 

öğretmen pozisyonunda çalışan rehber öğretmenlerin kariyer çabalarını ve bu süreçte 

karşılaştıkları sınırlılıkları incelemektir.  
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YÖNTEM 

Araştırmanın örneklemini Trabzon ilindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, özel okul, Rehberlik 

Araştırma Merkezleri, Halk Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim Kurumları ve Mesleki Eğitim 

Merkezleri’nde görev yapan 335 rehber öğretmen (Kadın=219, Erkek=110, Belirtmeyen=6) 

oluşturmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 30.63’dür (Ss=7.07, En düşük=22, En yüksek= 52) 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılan rehber öğretmenlerin kariyer gelişimlerini belirlemek amacı ile hazırlanan 

sorular eşliğinde Tablo 8’de görülen başlıklar doğrultusunda rehber öğretmenlerden bilgi 

alınmıştır. Katılımcıların lisans eğitimlerine bakıldığında %91.3’ünün Rehberlik ve Psikolojik 

Danışmanlık Bölümü mezunu olduğu görülmektedir. %8.7’si ise alan dışı bölümlerden 

mezundur. Katılımcıların %80.6’sı örgün öğretim, %19.4’ü ikinci öğretim mezunudur. %94.3’ü 

devlet üniversitesinde, %5.4’ü özel üniversitede eğitim almışlardır. Lisans eğitimi sürecinde 

%10.1’i farabi, %1.2’si erasmus programı ile öğrenim hareketliliğine katılmışlardır. %37’si 

lisans öğrenimi süresinde öğrenci kongresine, %17.6’sı bilimsel kongreye, %24.8’i sertifikalı 

programa katılmışlardır. %27.8’i lisansüstü eğitimine devam ettiği görülmektedir. Ayrıca 

%28.7’si lisansüstü eğitimde gerekli olan ALES ve Yabancı Dil Sınavı’na girmişlerdir. 

Katılımcıların %78.8’i kendi istekleri ile alana ilişkin eğitimlere katılım göstermişlerdir. %92.8 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan zorunlu eğitimlere katılım göstermişlerdir. %63.3’ü 

alana ilişkin bilimsel toplantılara katılmışlardır. %76.1’i alana ilişkin yeni çıkan kitapları takip 

etmektedir. %44.2’si ise alana ilişkin bilimsel dergileri takip etmektedir. Katılımcıların %9.6’sı 

yöneticilik deneyimine sahipken, %90.4’ü daha önce yöneticilik yapmamıştır. 

 

Tablo 2. Rehber Öğretmenlerin Kariyer Gelişimine İlişkin Bulgular  

Faktör Değişken f % 

Lisans Eğitimi 
Alan içi 306 91.3 

Alan dışı 29 8.7 

Program Türü 
I. Öğretim  270 80.6 

II. Öğretim  65 19.4 

Üniversite Türü 

Devlet  316 94.3 

Özel 18 5.4 

Belirtmeyen    1 .3 

Öğrenim Hareketliliği 

Farabi 34 10.1 

Erasmus 4 1.2 

Yapmayan 297 88.7 

Öğrenci Kongresi 
Katılan 124 37.0 

Katılmayan 211 63.0 

Bilimsel Kongre 
Katılan 59 17.6 

Katılmayan 276 82.4 

Sertifikalı Program 
Katılan 83 24.8 

Katılmayan 252 75.2 

Lisansüstü Eğitim 
Yapan 93 27.8 

Yapmayan 242 72.2 
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Lisansüstü Sınav 
Sınava Giren 96 28.7 

Sınava Girmeyen 239 71.3 

Gönüllü Eğitim 
Katılan 264 78.8 

Katılmayan 71 21.2 

MEB Zorunlu Eğitim 
Katılan 311 92.8 

Katılmayan 24 7.2 

Bilimsel Toplantı 
Katılan 212 63.3 

Katılmayan 123 36.7 

Alana İlişkin Kitap 

Takip Eden 255 76.1 

Takip Etmeyen 79 23.6 

Belirtmeyen 1 .3 

Bilimsel Dergi 

Takip Eden 148 44.2 

Takip Etmeyen 186 55.5 

Belirtmeyen 1 .3 

Yöneticilik Deneyimi 
Var 32 9.6 

Yok 303 90.4 

 

Lisansüstü eğitimine devam etmeyen rehber öğretmenlere engel olan durumların belirlenmesi 

amacı ile Tablo 9’da görülen sorular katılımcılara yöneltilmiştir.  Katılımcıların %24.5’i 

lisansüstü eğitime devam etme isteklerinin olmadığını, %10.4’ü ALES’i aşma konusunda sorun 

yaşadıklarını, %34.9’ü yabancı dil sorunu olduğunu, %14.3’ü eğitime devam edeceği kurum ile 

farklı yerlerde bulunduğunu ve mesafe sorunu yaşadığını, %8.1’i başaramam korkusu olduğunu, 

%5.7’si eğitim için yaşının geçmiş olduğunu, %4.8’i lisansüstü sınavların objektifliğinden kuşku 

duyduklarını, %14.9’u daha önce lisansüstü eğitime ilişkin herhangi bir girişimde 

bulunmadıklarını, %12.2’si özel yaşamıyla ilgili engelleri olduğunu, %1.52’i aile üyelerinin 

kendisine engel teşkil ettiğini ve %4.5’i Milli Eğitim Müdürlükleri’nden izin alma konusunda 

sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

 
Tablo 2. Lisansüstü Eğitime Devam Etmeyen Rehber Öğretmenlerin Gerekçeleri 

Faktör Değişken f % 

Gerekçe 

İsteksizlik 82 24.5 

ALES’i aşamamak 35 10.4 

Yabancı dil sorunu 117 34.9 

Mesafe sorunu 48 14.3 

Başaramama endişesi 27 8.1 

Yaşının geçmesi 19 5.7 

Sınav objektifliği kuşkusu 16 4.8 

Hiç denememe 50 14.9 

Özel yaşam engelleri 41 12.2 

Aile üyeleri engeli 5 1.5 

MEB izin sorunu 15 4.5 
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TARTIŞMA 

Bu araştırmadan ortaya çıkan sonuçlar rehber öğretmenlerin kariyer geliştirme sürecinde farklı 

yollar denedikleri ancak bunların oransal olarak düşük kaldığını göstermektedir. Öğretmenlerin 

ancak üçte bire yakını lisansüstü eğitimi bir kariyer tercihi olarak ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Gönüllü olarak bilimsel eğitim ve toplantılara katılanların sayısı oldukça düşüktür. Ancak 

ilginçtir ki MEB tarafından düzenlenen zorunlu eğitime katılım düzeyi yüksektir. Bundan, rehber 

öğretmenlerin kişisel bir çabadan çok resmi boyutu olan bir zorunluluk nedeniyle bazı 

etkinliklere katıldıkları sonucu çıkarılmaktadır. Buna karşı çalışma alanıyla ilgili kaynakları takip 

ettiğini belirtenlerin oranı diğerlerinden daha yüksektir. Bu sonuçlar rehber öğretmenlerin formal 

bir kariyer planlamasından çok kişisel çabalara dayalı bir gelişmeyi tercih ettiklerini 

göstermektedir. İçinde rehber öğretmenlerin de bulunduğu bir öğretmen grubu üzerinde yapılan 

incelemede katılımcıların hizmet içi eğitim ve mesleki gelişim algıları arasında ilişkiler 

bulunduğu tespit edilmiş ve bu etkinliklere katılımı mecburiyet olarak değerlendirilenler olduğu 

gözlenmiştir (Cemaloğlu, Kukul, Üstündağ, Güneş ve Arslangilay, 2018). Özellikle katılım 

konusunda öne sürülen zorunluluk dikkat çekicidir. Bu durumu analiz etmeye imkan sağlayacak 

araştırma bulgularından yoksunuz. Ancak gerek program içeriklernden gerekse bu tür 

etkinliklerin sunulma biçimlerinden ya da sınan kişilerin özelliklerinden kaynaklanan hususlar 

burada önemli bir işleve sahip olabilir.  

Üniversite mezunlarında kariyer gelişimi denince akla ilk gelen uygulama lisansüstü eğitimdir. 

Yukarıda da belirtildiği üzere bu çalışmada ran oldukça düşük çıkmıştır. Ancak buna rağmen 

lisansüstü eğitim yine de öğretmenler arasında önemli bir kariyer gelişim alanı olarak 

değerlendirilmektedir. Bir üniversitenin çoğunluğunu öğretmenlerin oluşturduğu kendi 

mezunlarının kariyer gelişimlerini takip çalışmasında, kendini geliştirmede en sık tercih edilen 

yolun lisans üstü eğitim olduğu belirtilmiştir (Kalaycı, Öztürk, 2018). Katılımcıların alanları özel 

olarak belirtilmediği için burada rehber öğretmenlerle ilgili dorudan bir değerlendirme yapmak 

mümkün görünmemektedir.  

Kuşkusuz rehber öğretmenlerin kariyer gelişimlerini kısıtlayıcı pek çok husus bulunmaktadır. Bu 

araştırmada isteksizlik ve yabancı dil sorunu öneml,i nedenler olarak ön plana çıkmıştır. Ancak 

sonuçlardan da anlaşılabileceği gibi öğretmenlerin bu girişimlerini farklı düzeylerde etkileyen 

başka değişkenler de mevcuttur. Bu konuyla ilgili olarak rehber öğretmenler üzerinde doğrudan 

yapılmış bir araştırmaya ulaşılmamıştır. İçinde PDR mezunlarının da yer aldığı bir araştırmada 

kariyer gelişiminde lisansüstü eğitimi talep etme nedenleri ve karşılaşılan sorunlar incelenmiş ve 

katılımcıların; kişisel gelişim, kıdem avantajı sağlaması ve akademik personel olma amacıyla 

lisans üstü eğitimi tercih ettikleri gözlenmiştir. Aynı çalışmada danışmanlıklarla ilgili sorunlar ve 

görev yapılan yerdeki ders saatelerinden kaynaklanan kısıtlamaların lisans üstü eğitime katılmayı 

sınırlandırdığı saptanmıştır (Alabaş, Kamer ve Polat, 2012). Ders saatlerini düzenleme 

konsusunda belirtilen sorun, MEB’den izin alma konusuyla bağlantılıdır. Bilindiği gibi yeni 

MEB yönetmeliğinde lisansüstü eğitim için belirtilmiş bir saat ya da zaman bulunmamakta, 

sadece kolaylık sağlamaya dönük bir anlayışın sergilenmesi vurgulanmaktadır. Lisansüstü eğitim 

yapmayı kısıtlayan başka unsurular da bulunmaktadır. Öğretmenlere ilave bir yük getirmesi, özel 

hayatla ilgili zorlukler ve benzeri bazı engeller sonuçlarda ön plana çıkmaktadır. Nitekim 
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branşların belirtilmediği bir araştırmanın sonuçlarında da öğretmenler yoğun ve yıpratıcı özellik 

taşıması, maddi yük getirmesi, okuldaki derslerin ayarlanamaması ve lisans üstü eğitim 

yapanlardan alınan geri bildirimleri lisanüstü eğitimi tercih etmeme gerekçeleri arasında 

göstermişlerdir (Toprak, Taşğın, 2017) 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada rehber öğretmenlerin kariyer geliştirme çabalarının belli alanlarda oldukça düşük 

düzeyde seyrettiği gözlenmiş ve kariyer gelişimini engelleyici bazı hususlar bulunduğu tespit 

edilmiştir. Bu çalışmanın önemli bazı sınırlılıkları vardır. Ele alınan konuyla ilgili literatür 

birikiminin sınırlı olması konusuyu kapsamlı şekilde tatışmayı kısıtlamaktadır. Rehber 

öğretmenlerin sadece kişisel ifadelerine yer verilmesi ve konunun derinelemesine incelenmemesi 

bir başka sınırlılıktır. Araştıtmanın sadece belli değişlenlerle sınırlı tutulması da bir sınırlılık 

olarak dikkate alınabilir. Rehber öğretmenlik uygulaması uzun bir geçmişe sahip değildir ve bu 

alanın mesnuplarının çoğu hali hazırda aktif bir çalışma içindedir. Bu nedenle yapılacak 

çalışmalarda bu durumun dikkate alınması gerekir. Kariyer gelişimini etkileyen faktörlerin daha 

kapsamlı bir yaklaşımla ve karmaşık araştırma desenleriyle incelenmesi de araştırmacılara 

önerilecek durumlar arasındadır.  
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PRE-SERVICE TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT CONCEPTS OF 

TEACHING, LEARNING AND EDUCATION 
 

 

Melek ÇAKMAK189  
 

 

ABSTRACT 
Teacher education programs have crucial roles in preparing teacher candidates for teaching 

profession. Teacher candidates take many theoretical and practical courses during their education at 

the university. Preservice teachers enter programs with beliefs about teaching and learning, 

constructed from prior schooling experiences. However, their beliefs might change during their 

education process. For example, teaching is a complex task shaped by many external and internal 

influences, including the beliefs held by individual teachers (Hancock & Gallard, 2004). This case 

study is conducted with pre-service teachers who have been enrolled mathematics education at the 

teacher education program in a state university in Ankara, Turkey. To gather data, an open-ended 

question form is given the participants. In the form, preservice teachers are asked several questions 

as listed: 1. What kinds of factors influence your decision on choosing teaching profession? 2. What is 

the role of a teacher in the teaching process? 3. What does teaching mean for you? 4. What does 

learning mean for you? 5. What is your opinion about the most useful elements of your education? 6. 

What is your opinion about the strenghts of teaching profession? 7. What is your opinion about the 

weaknesess of teaching profession? To present details from the participants’ views about the concepts 

of teaching and learning, The responses gathered in the study, content analysis is utilized on the 

data since content analysis is a widely used qualitative research technique as Hesieh (2005) pointed 

out. The results of this reseach indicated some intresting points which provide some crucial and 

considerable clues for teacher education programs and researchers who have been working on this 

area since the preparation of pre-service teachers is viewed as crucial to the quality of the teacher 

workforce.  

Keywords: Teaching profession, gTeaching, Learning, Teacher Education. 

 

INTRODUCTION 

Teaching as the learning profession has been studied in many research (e.g. Su, 1997; Ozturk 

Akar, 2012; Balyer & Özcan, 2014; Çakmak & Kayabaşı, 2017) with different dimensions. In 

other words, there is a huge body of research from different educational contexts focusing on this 

issue. Many research in literature have been conducted the reasons for choosing a teaching 

career. Many factors affect individuals in the process of decision-making to choose teaching 

profession. Motivation, for example, is one of the important factor which affects choosing a 

profession (Krečič & Grmek, 2005). Even though choosing teaching as a career has been 

extensively investigated as a research topic in different education systems in the world, there is 

limited research which investigate this issue with respect to some teaching professions such as 

mathematics, English, biology, chemistry, pre-school, etc. (Yüce, Sahin, Kocer & Kana, 2013). 

Based on this point, this study mainly aims to determine preservice mathematics teachers’ 

perceptions about concepts of teaching, learning and education. 
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METHODOLOGY 

This case study is conducted with pre-service mathematics teachers who have been enrolled a 

teacher education program in a state university in Ankara, Turkey. Case study design, which 

have been used acroos a number of disciplines including educaton (Harrison, Birks, Franklin & 

Mills, 2017), enables a researcher to closely examine the data within a specific context as Zainel 

(2007) stated. Data were gathered through questionnaire from 19 teacher candidates who were 

4th year students in the Department of Mathematics Teaching. They were at their last year of 

education and also have experience about to teaching practicum through observations. The 

participants were selected through convenience sampling method since this method enables 

researchers have an easy and simple access to the participants as Patton (2015) stated. Content 

analysis is utilized on data gathered in the study since this analysis method is a widely used in 

qualitative research as many researchers (e.g. Miles & Huberman, 1994; Strauss & Corbin, 1990) 

pointed out. Content analysis is defined as a research method for the subjective interpretation of 

the content of text data through the systematic classification process of coding and identifying 

themes (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

FINDINGS 

The main findings of the study is summarized in the table below. As can be seen from Table 1, 

the findings of the study is presented in terms of the questions directed to preservşce teachers in 

the questonnaire.  

Table 1. Preservice teachers’ perceptions about teaching profession including the concepts of 

teaching and learning. 

The key factors in 

choosing teaching 

profession: 

• Love to teach (n=5) 

• Family effect (n=4)  

• Working conditions in teaching profession (n=3) 

• The desire to become a teacher (n=2) 

• Interest in mathematics (n=2) 

• Be patient 

• To be an ideal profession 

• Like to teach children 

• Being able to touch people's lives as a teacher 

Roles of a teacher in the 

teaching process: 

• To be a guide (guidance) (n=9)  

• Be a leader (n=3) 

• Become a role model (n=3) 

• Being an expert in the field (n=2) 

• Supporting students 

• Teach students mathematics in the context of the program 

• Remove prejudice against mathematics 

• To encourage students to learn 

• Work hard 

Teaching for me: • Transfer knowledge to students and gaining knowledge to students 

(n=5) 
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• It is a demanding process 

• Adding new things to students' worlds 

• To develop students' creative thinking and problem-solving skills 

Learning for me: • Gain new knowledge in life (n=3) 

• A journey where continuous work is required 

• A long way to the end 

• Discover and gain awareness 

• Enjoyable process 

• Learning is constantly researching 

• Gain knowledge and skills to use in life 

• Individual development 

My task as a teacher: • To teach (n=4) 

• To educate successful students  

• To be a model for students 

• Managing the class effectively 

• To help the student to realize himself / herself 

• To provide guidance 

• Motivating students to the lesson 

• To make children discover themselves 

The elements you find 

most useful in your 

education: 

• Teaching practicum (n=6) 

• Special teaching methods (n=5) 

• Teaching profession courses (n=3) 

• Knowledge and skills for teaching 

Your strengths for the 

teaching profession: 

• Subject knowledge (n=6) 

• Communication (n=2) 

• Classroom management 

• Pedagogical knowledge  

Your weaknesses for the 

teaching profession: 

• Clasroom management (n=3) 

• Impatience  

• Knowledge of psychology 

 

 

CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

The results of this reseach indicated some intresting points which provide some crucial points for 

both teacher education programs and researchers who have been working on this area since the 

preparation of pre-service teachers is viewed as crucial to the quality of the teacher workforce. 

To conlude preservice mathematics teachers think that: 

 

▪ Love to teach, family effect and working conditions in teaching profession are the key factors 

in choosing a teaching profession: Many researches has been focused on this specific issue in 

related literature. Su (1997) lists reasons for entering teaching. Many factors including to 

have a personally satisfying job, to have a high paying job, to make a contribution to society, 

to help children and/or young adults; to be of service, to others have more time off during the 

year, to pursue an interest in a particular subject, to have a backup job while pursuing another 
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career, to work in a noble, moral and ethical profession, to pursue an interesting career with 

interesting collegues, to have job security and a steady income, like children and/or youth, 

know what else to do with my college education,  influence of others (family, friends, etc.) 

are stressed points in this list. The findings are in the current study also similar to those listed 

in the research by Su (1997). 

▪ Guidance is the one of the main roles of a teacher in the teaching process: Research indicates 

that teachers have many roles such as information provider, role model, facilitator, assessor, 

planner, resource developer (Harden and Crosby, 2000). In this study the participants mostly 

emphasized the role of guidance for teaching profession.  

▪ Teaching is one of the main tasks of a teacher: Teaching is a demanding and complex task as 

Harden & Crosby (2000) stated.  The complexity of teaching points out the necessity for 

deeper research into the relations between the different elements that constitute teacher 

knowledge, and how these are developed and integrated during teacher education (Nilsson, 

2008).  

▪ Learning means gaining new knowledge in life   

▪ Teaching means that transfering knowledge to students  

▪ Practicum is one of the useful elements in the training 

▪ Subject knowledge is one of the strong elements of preservice teachers for teaching 

profession 

 

In the light of results of the study, several recommendations can be developed. Future research 

can be conducted in order to invetigate this issue with larger sample and by using alternative data 

collections tools.  
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BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ GÖĞÜS HASTALIKLARI 

KONSULTASYONLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 
 

 

Özge ORAL TAPAN190  
 

 

ÖZET 
Göğüs hastalıkları konsültasyonu, solunum sistemi ilişkili semptom, fizik muayene ve radyolojik 

bulgular nedeniyle ya da pre-operatif pulmoner patolojilerin değerlendirilmesi için diğer klinik 

branşlar tarafından sıklıkla istenmektedir. Biz bu çalışma ile günlük pratiğimiz içinde önemli bir yer 

tutan konsültasyonların, kış ayları süresince istenme sıklığını ve genel özelliklerini incelemeyi 

amaçladık. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1 Aralık 2017-1  

Mart 2018 tarihleri arasında farklı uzmanlar tarafından yapılan göğüs hastalıkları konsültasyonları 

retrospektif olarak incelendi. Her olgu için tetkik ve tedavi edildiği klinik, konsültasyon istenme 

nedeni, hastanın anamnez, fizik muayene ve radyoloji bulguları, konsultan hekim tarafından istenen 

tetkikler, konulan tanılar ve tedavi önerileri değerlendirildi. Çalışmaya 938 hasta alındı. %62,3’ü 

erkek, %37,7’si kadındı. Ortalama yaş 70,02±14,82 idi. Konsultasyonların çoğu acil servisten 

istenmişti (%31). Bu hastaların %42,2’si göğüs hastalıkları servisine, %22,5’i yoğun bakıma 

yatırılmıştı. %35,3’ü medikal tedavi düzenlenerek göğüs hastalıkları poliklinik kontrolü önerisi ile 

taburcu edilmişti. Yatan hasta konsültasyonları en sık kardiyoloji (%8,5), ortopedi (%7,3) ve genel 

cerrahi (%6,4) servislerinden istenmişti. En sık konsültasyon nedeni dispne, öksürük, balgam gibi 

solunumsal semptomlardı (%22,5). Konsultasyonların %21’i pre-operatif değerlendirme için 

istenmişti. Bu hastaların %91,2’sinin operasyonu pulmoner açıdan uygun olarak değerlendirilmişti. 

Konsülte edilen olguların %35’inin PAAC grafilerinde patolojik bulgu saptanmamıştı. Konsultan 

hekim tarafından en sık istenen tetkikler; arter kan gazı (%31), solunum fonksiyon testi (%22,8) ve 

toraks BT (%10,9) idi. Konsülte edilen hastaların %27,1’inde yakınmaların ekstra pulmoner 

nedenlere bağlı olduğu kaydedilmişti. En sık pulmoner hastalık KOAH (%25,8)’tı. Hastalara en sık 

medikal tedavi (%49,2) düzenlenmişti. Hastanemizde acil servis dışı kliniklerden istenen göğüs 

hastalıkları konsültasyonları, genellikle radyolojik bulguların eşlik etmediği solunumsal semptomlar 

sebebiyle, yaşlı hastalardan istenmişti. Bu hastalarda sıklıkla primer pulmoner patoloji 

saptanmamıştı. Solunumsal semptomların ayırıcı tanısındaki güçlük, temel tıp eğitimindeki 

eksikliklerden kaynaklanıyor olabilir. Bu konuda eksikliklerin giderilmesi, göğüs hastalıkları 

uzmanlarının iş yükünü de azaltacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Göğüs hastalıkları, Konsultasyon, Yatan hasta, Ayaktan hasta. 

 

GİRİŞ VE AMAÇ 

Hekimlik, insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi gibi evrendeki en önemli hedefe 

yönelmiş, bilim ve sanatın birlikte uygulandığı bir meslektir. İnsanoğlunun karşılaştığı sağlık 

sorunları, bunların sıklığı, iş gücü ve yaşam kalitesi kaybındaki önemleri, değişen hayat tarzının 

getirdiği yeni sorunlar ve hastalıklar, gelişen teknolojinin olumlu-olumsuz katkıları, bir arada 

incelendiğinde 6 yıllık temel tıp eğitimi almış bir pratisyen hekimin karşılaşacağı klinik 

problemler arasında bazı alanlar öne çıkmaktadır. Akciğer ve göğüs kafesini ilgilendiren 

enfeksiyon, alerjik hastalıklar, kanser, vasküler (damar), solunum ile ilgili hastalıkları kapsayan 

                                                 

 

 

190 Dr. Öğr. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ozgeoral@mu.edu.tr. 



557 

 

 

 

 

 

4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 
 

“göğüs hastalıkları” bunlardan birisidir.T.C. Sağlık Bakanlığının “Ulusal Hastalık Yükü ve 

Maliyet– Etkinlik Projesi” kapsamında ilk 10 ölüm nedeni arasında, trafik kazaları hariç 

tutulursa, 3. sıradaki Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), 5. sıradaki alt solunum yolu 

enfeksiyonları, 7. sıradaki trakea, bronş ve akciğer kanseri, göğüs hastalıkları alanında 

bulunmaktadır. Hastanelerde göğüs hastalıkları konsültasyonu, solunum sistemi ilişkili semptom, 

fizik muayene ve radyolojik bulgular nedeniyle ya da pre-operatifpulmoner patolojilerin 

değerlendirilmesi için diğer klinik branşlar tarafından sıklıkla istenmektedir. Biz bu çalışma ile, 

günlük pratiğimiz içinde önemli bir yer tutan konsültasyonların istenme nedenlerini ve genel 

özelliklerini incelemeyi amaçladık.  

 

YÖNTEM 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde solunum sistemi 

enfeksiyonlarının daha sıklıkla görüldüğü 1 Aralık 2017-1 Mart 2018 tarihleri arasında farklı 

uzmanlar tarafından yapılan göğüs hastalıkları konsültasyonları retrospektif olarak incelendi.Her 

olgu için; tetkik ve tedavi edildiği klinik, konsültasyon istenme nedeni, yakınmalar, radyolojik 

bulgular, konsultan hekim tarafından istenen tetkikler, konulan tanılar, tedavi önerileri 

değerlendirildi. Veriler SPSS ver.22 programı ile kayıt edildi. Ortalama değerler hesaplandı.  

 

BULGULAR 

938 hasta konsultasyonu incelendi. 584 (%62,3)'ü erkek, 354 (%37,7)'ü kadındı. Ortalama yaş 

70,02±14,82 saptandı. Göğüs hastalıkları konsultasyonu en sık acil servisten istenmişti. Bu 

hastaların %42,2’si göğüs hastalıkları servisine, %22,5’i yoğun bakıma yatırılmıştı. %35,3’ü 

medikal tedavi düzenlenerek göğüs hastalıkları poliklinik kontrolü önerisi ile taburcu edilmişti. 

Acil servisten sonra sırasıyla  konsültasyonlar en sık kardiyoloji (%8,5), ortopedi (%7,3) ve genel 

cerrahi (%6,4) servislerinden istenmişti (Tablo1).En sık konsültasyon nedenleri dispne, öksürük, 

balgam gibi solunumsal semptomlar olarak saptandı (%22,5). Konsülte edilen hastaların 

%27,1’inde yakınmaların ekstra pulmoner nedenlere bağlı olduğu kaydedilmiştir. 

Konsultasyonların %21’i pre-operatif değerlendirme için istenmişti (Tablo 2). Konsülte edilen 

olguların %35,3’ünün akciğer grafilerinde patolojik bulgu saptanmamış. %21,2'sinde infiltrasyon 

ile uyumlu bulgular değerlendirilmiş (Tablo 3). Konsultan hekimler tarafından en sık istenen 

tetkikler; arter kan gazı (%31), solunum fonksiyon testi (%22,8) ve toraks BT (%10,9) olarak 

belirlenmiş ancak %23,5 olguda ek tetkik isteme gereği duyulmamış (Tablo 4). En sık pulmoner 

hastalık tanısı KOAH (%25,8) olarak bildirilmiş ancak konsultasyon istenen hastaların 

%27,1'inde pulmoner hastalık tanısı konulmamış (Tablo 5). Hastalara en sık medikal tedavi 

(%49,2) düzenlenmiş, %19,5'ine ek tedavi önerisinde bulunulmamış (Tablo 6).  
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Tablo1. Konsultasyon istenen hastaların kliniklere göre dağılımı 

 

Klinikler n 

(938) 

% 

Acil servis  291 %31 

Kardiyoloji  80 %8,5 

Ortopedi  68 %7,3 

Genel cerrahi  60 %6,4 

Nefroloji 52 %5,5 

Yoğun bakım  46 %4,9 

Genel dahiliye 40 %4,3 

Kalp-damar cerrahisi  40 %4,3 

Nöroloji  38 %4,0 

Gastroenteroloji  31 %3,3 

Üroloji  31 %3,3 

Kadın-doğum  28 %3,0 

 İntaniye  23 %2,4 

Endokrinoloji  20 %2,1 

Hematoloji  17 %1,8 

KBB  17 %1,8 

Plastik cerrahi  14 %1,5 

 Diğer klinikler (romatoloji, göğüs cerrahisi, 

nöroşirürji, dermatoloji, onkoloji, FTR, 

psikiatri, göz)  

42 %4,5 
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Tablo2. Konsultasyon istenme nedenleri 

Konsultasyon nedeni n 

(938) 

% 

Solunumsal semptomlar 211 %22,5 

Pre-operatif değerlendirme  197 %21,0 

Akciğer grafisinde değişiklikler  137 %14,6 

Semptom+radyolojik bulgular  134 %14,3 

Fizik muayene bulgusunda değişiklikler  114 %12,2 

Desatürasyon 109 %11,6 

Devir  30 %3,2 

Diğer nedenler (özellikli ilaç onayı v.s.)  6 %0,6 

 

 

 

 

Tablo 3. Konsultasyon yapılan olguların radyolojik bulguları 

Radyolojik bulgu n (938) % 

Normal  331  35,.3  

İnfiltrasyon 199  21,2  

Havalanma artışı 116  12,4  

Kardiyomegali 111  11,8  

Plevral efüzyon 76  8,1  

Atelektazi 52  5,5  

Sekel lezyonlar  37  3,9  

Kitle  16  1,8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



560 

 

 

 

 

 

4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 
 

Tablo 4. Konsultasyon sonucunda istenen tetkikler 

Tetkikler n (938) % 

Arter kan gazı 291 31 

Solunum Fonksiyon Testi  214 22.8 

Bilgisayarlı tomografi  103 10.9 

Torasentez  43 4.6 

Balgam direk bakı-kültür  23 2.5 

Bronkoskopi  14 1.5 

Polisomnografi  12 1.2 

Venöz doppler USG  10 1.1 

Balgam ARB 8 0.9 

Ek tetkik istemi yok  220 23.5 

 

Tablo 5. Konsultasyon yapılan olguların tanıları 

Tanılar n (938) % 

KOAH  242 25.8 

Pnömoni  165 17.6 

Kalp yetmezliği  117 12.5 

Astım  49 5.2 

Akciğer kanseri  34 3.6 

İntersitisyel akciğer hastalığı  34 3.6 

Pulmoner emboli  29 3.1 

OSAS  14 1.5 

Normal  254 27.1 

 

 

 

 

 

 



561 

 

 

 

 

 

4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 
 

Tablo 6. Konsultasyon sonucu öneriler 

Öneri n (938) % 

Medikal  tedavi  283  30.2  

Opere olabilir  182  19.4  

Göğüs hastalıkları kliniğine yatış  157  16.7  

Diğer branşlardan konsultasyon  99  10.6  

Yoğun bakım yatış  34  3.6  

Pulmoner tedavi önerisi yok  183  19.5  

 

 

TARTIŞMA 

Hastanemizde acil servis dışı kliniklerden istenen göğüs hastalıkları konsültasyonları, genellikle 

radyolojik bulguların eşlik etmediği solunumsal semptomlar sebebiyle, yaşlı hastalardan 

istenmiştir. Bu hastalarda sıklıkla primer pulmoner patoloji saptanmamıştır. Yatan hasta 

konsultasyonları ikinci sıklıkta, çeşitli cerrahi uygulamalar öncesi anesteziyolog tarafından 

değerlendirilen hastalardan istenmiştir. Cerrahi öncesi değerlendirmenin gerekçesi, işlem 

süresince yaklaşımın planlanması ve cerrahi öncesi varsa işlemi zorlaştıracak hastalıkların 

şiddetinin azaltılmasıdır. Hastanemiz genelinde cerrahi işlemler öncesi istenen göğüs hastalıkları 

konsultasyonlarının %91.2’sinde göğüs hastalıkları açısından operasyona engel bir durum 

olmadığı saptanmıştır. Hastanemiz bir eğitim ve araştırma hastanesidir ve asistan hekimlerimiz 

aktif olarak hasta tetkik ve tedavi hizmeti vermektedirler. Konsultasyonlar da çoğunlukla asistan 

hekimlerimiz tarafından istenmektedir. Hastaya ait semptomlar ile klinik sorunların doğru 

değerlendirilememesi ve neden olabilecek hastalıkların ayırıcı tanısında yaşanan güçlük gereksiz 

konsultasyon istenmesine ve iş gücü kaybına neden olmaktadır. “1980’li yıllardan itibaren 

ülkemizde tıp fakültesi sayılarında yaşanan artışlar nedeniyle farklı olanaklara ve alt yapıya sahip 

fakültelerde farklı eğitim model ve programları uygulanmaya başlanmıştır. Bu süreçte hangi 

sistem veya programı uygularsa  uygulasın temel bilgi ve becerilere sahip hekimlerin 

yetişebilmesi için çerçeve bir program hazırlanması gereksinimi doğmuştur.  Bu amaçla 2000 li 

yılların başında tıp fakültelerinin katkıları ile hazırlanan Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP), kabul 

edildiğinde” iki yılda bir revize edilme kararı alınmıştır. (1) Bu programda semptomlar ve 

durumlar ile çekirdek hastalıklar ve klinik problemler eşleştirilirken bir hastalığın/klinik 

problemin daha çok hangi ana semptomla/durumla hekime geldiği düşünülerek; hastalığın ilk 

evresinde görülen ana semptom(lar) dikkate alınarak yapılmıştır. Bu sırada şu sorular 
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yöneltilmiştir: 1. Hastalık genellikle hangi 2‐3 ana semptomla gelir? 2. Semptomun 

değerlendirilmesi sonucunda tanıda, ayırıcı tanıda ilk elden akla gelen 3‐4 hastalık hangisidir? 3. 

Daha çok hangi semptom(lar) ile hastalıktan şüphelenilir? 4. Semptomun görülmesi durumunda 

ayırıcı tanıda mutlaka düşünülmesi gereken hastalıklar hangisi(leri)dir? Hedef, ayırıcı tanıda 

düşünülebilecek tüm hastalıkları sıralamak değil, daha çok ana semptomu olan hastalıkları ve 

klinik problemleri sıralamaktır. Tıp fakülteleri eğitim programlarını geliştiririrken ve eğitim 

içeriklerini belirlerken; öğretim üyeleri ders ve sınav içeriklerini oluştururken bu eşleştirme 

tablosunu esas almaları önerilmektedir (2). Tıp fakülteleri probleme dayalı öğrenme oturumlarını, 

olgu tartışmalarını, yapılandırılmış  hasta başı pratik eğitimlerini söz konusu semptom/durum için 

daha çok hangi hastalıklar üzerinden planlayacaklarına karar verebilirler. 

 

SONUÇ 

Çalışmamızın sonuçları değerlendirildiğinde, solunumsal semptomların ayırıcı tanısında 

hekimlerimizin güçlük yaşandığı saptanmıştır. Bu durum temel tıp eğitimi kapsamında bulunan 

göğüs hastalıkları teorik ve pratik derslerin içeriğindeki eksikliklerden kaynaklanıyor olabilir. 

Tıp eğitiminde Çekirdek Eğitim Programı’nın benimsenmesi ve kalite standartlarının 

tanımlanması gereklidir. 

 

KAYNAKLAR 
1.Gülpınar MA, Gürpınar E, Songur A, Vitrinel A. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-

2014. Ulusal ÇEP 2004; 2. 

2.Gülpınar MA, Gürpınar E, Songur A, Vitrinel A. Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek Eğitim Programı-

2014. Ulusal ÇEP 2004; 31-83. 
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL DIŞI 

ÖĞRENME ORTAMLARI 
 

 

Ulaş KUBAT191 
 

 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili görüşlerinin 

neler olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu amaç doğrultusunda öğretmenlere şu sorular sorulmuştur. 

Öğrencilerinizi okul dışı öğrenme ortamları olarak nereye ve neden götürmektesiniz? Okul dışı 

öğrenme ortamlarına öğrencilerini götürmek için koşullarınız nasıldır? Okul dışı öğrenme ortamları 

sürecine yönelik olumsuzluklar hakkında ne düşünüyorsunuz? Öğrencilerin olayları gözlem ve 

keşfetmesine olanak sağlayarak eğlenceli deneyimler kazanmasına imkan sağlayan okul dışı 

öğrenme merkezleri şu şekilde sıralanabilir: Bilim merkezleri, Hayvanat bahçeleri, Planetaryumlar, 

Müzeler, Akvaryumlar, Sanayi kuruluşları ve tesisler, Botanik bahçeleri, Milli parklar. Öğrencilerin 

okul dışı öğrenme merkezlerinde farklı öğrenme ortamlarında karşılaştıkları uyaranlar, öğrencilerin, 

merak, sorgulama, araştırma ve keşfetme becerilerine olumlu katkı sağlar. Günümüz eğitim anlayışı 

ve öğretim programları doğrultusunda, derslerin yalnızca derslikte yapılması kazanımların 

gerçekleşmesi için yeterli olamamaktadır. Özellikle fen eğitimi gibi günlük hayatla iç içe olan 

derslerde; soyut konuların somutlaştırılması açısından okul dışı gibi etkinliklerin önemi oldukça 

yüksektir. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin okul dışı etkinliklere yer vermesi; öğrencilerin hem 

fen bilgisini sevmesine yardımcı olacak, hem de soyut kavramları eğlenceli ve öğretici bir biçimde 

içselleştirmelerini sağlayacaktır. Günümüzde yapılan eğitim programlarında öğrencinin doğrudan 

direk problemle yüzleşmesi yani gerçek yaşamın içine girmesinin önemi çok büyüktür. Diğer bir 

deyişle öğrenme en iyi gerçek yaşamda gerçekleşir felsefesi temel alınmaya başlanmıştır. Bu 

araştırmada nitel araştırmanin olgubilim (phenomenology) desene göre tasarlanmıştır. Bu 

araştırmada fen bilgisi öğretmenlerinin okul dışı öğrenmeye yönelik görüşleri derinlemesine ortaya 

çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubu olarak Muğla ili merkezinde 20 fen bilgisi öğretmen amaçlı örnekleme yöntemlerinden 

maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı 

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Fen bilimleri öğretmenleri gerekli izinler alınarak 20 

öğretmenle ile her birisi ile yaklaşık yirmi dakika süren görüşmeler yapılıp bu görüşmeler ses kayıt 

cihazı ile kayıt altına alınmıştır. Araştırma bulgularına göre fen bilgisi öğretmenleri okul dışı 

öğrenme ortamları olarak en fazla bilim merkezleri ve müzelere öğrencilerini götürmektedir. Okul 

dışı öğrenme ortamlarına öğrencileri götürmeye yönelik şartların uygun olmadığını, özellikle yasal 

prosedürlerin çok zaman aldığını vurgulamışlardır.  

Anahtar Sözcükler: Fen Bilgisi Öğretmeni, Öğrenme-Öğretme Süreci, Okul Dışı Öğrenme Ortamları. 

 

GİRİŞ 

Öğrencilerin bilgiyi yapılandırabilmeleri için gerekli olan sınıf içi ve okul dışı öğrenme ortamları 

araştırma sorgulamaya dayalı öğrenme stratejileri doğrultusunda tasarlanır (MEB, 2017). 

Günümüzde tasarlanan eğitim programlarının içerik öğesi de bunu kapsamaktadır. Çocuklar 

doğuştan itibaren yaşadığı çevreyi keşfetmek amacı ile merak duygusu ile doludur. Dolayısı ile 

okul ortamında da öğrencinin merakının sınıf içi ile sınırlandırmak öğrenme öğretme sürecinde 
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yapılan en büyük hatalardan birisidir. Fen bilgisinin doğrudan günlük hayatın bir parçası 

olduğunu düşündüğümüzde fen öğretiminde okul dışı öğrenmenin ne kadar büyük önem 

taşıdığının farkına varırız.  

Günlük yaşam ile iç içe olan fen bilgisi konularını günlük hayat ile bağımsız olarak değil 

öğrenme öğretme sürecinde fen ve günlük hayat ile ilişkilendirerek bütünleşik bir şekilde 

öğretmek çok önemlidir.  Fen okur yazar bireyler yetiştirmek okulda formal eğitimin yanında 

informal eğitimin (okul dışı) de birlikte verilmesi ile gerçekleşir  (Stocklmayer&Gilbert, 2003). 

Fen eğitimine okul dışı öğrenme ortamları sayesinde öğrencilerin fen öğrenme deneyimleri 

artmasının yanı sıra bu süreçte öğrenilen bilgilerin daha da kalıcı olması sağlanır (Martin, 1996). 

Öğrenme öğretme sürecinde sınıf ortamında olduğu kadar sınıf dışında farklı ortamlarda 

karşılaşılan uyarıcılar öğrencide, sorgulama, keşfetme ve araştırma becerilerini geliştirir 

(Ainsworth&Eaton,2010). 

Öğrencilerin olayları gözlem ve keşfetmesine olanak sağlayarak eğlenceli deneyimler 

kazanmasına imkan sağlayan okul dışı öğrenme merkezleri şu şekilde sıralanabilir: Bilim 

merkezleri, Hayvanat bahçeleri, Planetaryumlar, , Müzeler, Akvaryumlar, Sanayi kuruluşları ve 

tesisler, Botanik bahçeleri, Milli parklar. Öğrencilerin okul dışı öğrenme merkezlerinde farklı 

öğrenme ortamlarında karşılaştıkları uyaranlar, öğrencilerin, merak, sorgulama, araştırma ve 

keşfetme becerilerine olumlu katkı sağlar. Günümüz eğitim anlayışı ve öğretim programları 

doğrultusunda, derslerin yalnızca derslikte yapılması kazanımların gerçekleşmesi için yeterli 

olamamaktadır. Özellikle fen eğitimi gibi günlük hayatla iç içe olan derslerde; soyut konuların 

somutlaştırılması açısından okul dışı gibi etkinliklerin önemi oldukça yüksektir. Bu açıdan 

bakıldığında öğretmenlerin okul dışı etkinliklere yer vermesi; öğrencilerin hem fen bilgisini 

sevmesine yardımcı olacak, hem de soyut kavramları eğlenceli ve öğretici bir biçimde 

içselleştirmelerini sağlayacaktır. Günümüzde yapılan eğitim programlarında öğrencinin doğrudan 

direk problemle yüzleşmesi yani gerçek yaşamın içine girmesinin önemi çok büyüktür. Diğer bir 

deyişle öğrenme en iyi gerçek yaşamda gerçekleşir felsefesi temel alınmaya başlanmıştır. 

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmenlerinin okul dışı öğrenme ortamları ile ilgili 

görüşlerinin neler olduğunu ortaya çıkarmaktır.  Bu amaç doğrultusunda öğretmenlere şu sorular 

sorulmuştur: 

1.Öğrencilerinizi okul dışı öğrenme ortamları olarak nereye ve neden götürmektesiniz?  

2.Okul dışı öğrenme ortamlarına öğrencilerini götürmek için koşullarınız nasıldır?  

3.Okul dışı öğrenme ortamları sürecine yönelik olumsuzluklar hakkında ne düşünüyorsunuz? 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE ÇALIŞMA GURUBU  

 Bu araştırmada nitel araştırmanın olgubilim (phenomenology) desene göre tasarlanmıştır. Nitel 

araştırmada olaylar derinlemesine ve detaylı incelenmesini amaçlayan, veri toplama aracı olarak 

genellikle görüşmeler, gözlem, alan notları ve açık uçlu sorular kullanılarak sonuçlar istatiksel 

raporlardan daha çok açıklamalı anlatımla katılımcılardan direk alıntılara dayandırılır (Johnson 

ve Christensen, 2012). Bu araştırmada fen bilgisi öğretmenlerinin okul dışı öğrenmeye yönelik 

görüşleri derinlemesine ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemi 
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kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu olarak Muğla ili merkezinde 20 fen bilgisi öğretmen 

amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri 

toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Fen bilimleri 

öğretmenleri gerekli izinler alınarak 20 öğretmenle ile her birisi ile yaklaşık yirmi dakika süren 

görüşmeler yapılıp bu görüşmeler ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınmıştır.  Görüşmeye katılan 

öğretmenlerin kişisel bilgileri saklı tutulup öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3…Ö20 olarak kodlanmıştır. 

Örneğin Ö1 görüşmeye katılan birinci öğretmeni, Ö5 beşinci öğretmeni, Ö20 yirminci öğretmeni 

göstermektedir. 

 

ÇALIŞMA GURUBUNUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

TOPLAM 20 100 

CİNSİYET   

Kadın 12 60 

Erkek 8 40 

YAŞ GRUBU   

21-25 - - 

26-30 2 10 

31-35 4 20 

36-40 5 25 

41-45 9 45 

ÖĞRENİM DÜZEYİ   

Lisans 14 70 

Yüksek Lisans 6 30 

HİZMET YILI   

1-5 - - 

6-10 2 10 

11-15 4 20 

16-20 6 30 

21-25 8 40 

MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMU 

  

Eğitim Fakültesi 13 65 

Fen Fakültesi 7 35 

 

 

BULGULAR 

Araştırma bulgularına göre fen bilgisi öğretmenleri okul dışı öğrenme ortamları olarak en fazla 

bilim merkezleri ve müzelere öğrencilerini götürmektedir. Okul dışı öğrenme ortamlarına 

öğrencileri götürmeye yönelik şartların uygun olmadığını, özellikle yasal prosedürlerin çok 

zaman aldığını vurgulamışlardır. 
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1.Öğrencilerinizi okul dışı öğrenme ortamları 

olarak nereye ve neden götürmektesiniz?  

Öğretmenler 

Bilim Merkezleri Ö1,Ö3,Ö8,Ö11,Ö12,Ö15,Ö16,Ö17,Ö20 

Müzeler Ö3,Ö5,Ö12,Ö14,Ö17,Ö18,Ö19,Ö20 

Sanayi Kuruluşları Ö4,Ö9,Ö11,Ö15,Ö17 

Hayvanat Bahçeleri Ö5,Ö8 

Nedenleri  

İlgi Çekici Ö1,Ö7,Ö11,Ö17,Ö20 

Motivasyon Artırıcı Ö3,Ö11,Ö12,Ö16 

Yaparak Yaşayarak Öğrenme Ö4,Ö8,Ö11 

Heyecan Verici Ö5,Ö8 

 

Araştırma bulgularına göre fen bilgisi öğretmenleri okul dışı öğrenme ortamları olarak en fazla 

bilim merkezleri ve müzelere öğrencilerini götürmektedir. Öğretmenler bilim merkezleri ve 

müzelerin öğrenciler için ilgi çekici ve heyecan verici olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca bu tür 

okul dışı öğrenme ortamlarının öğrencilerin öğrenme isteğini artırdığını vurgulamışlardır. 

 

2.Okul dışı öğrenme ortamlarına öğrencilerini 

götürmek için koşullarınız nasıldır?  

Öğretmenler 

Koşullar çok zor Ö3,Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö10,Ö12,Ö14,Ö16,Ö17,Ö20 

Şartları zorluyoruz Ö3,Ö7,Ö8,Ö10,Ö14,Ö16,Ö17,Ö20 

Bazı öğretmenler isteksiz Ö2,Ö6,Ö9,Ö16 

 

Öğretmenler okul dışı öğrenme ortamlarına öğrencilerini götürmek için koşulların çok zor 

olduğunu, hatta öğrencileri bu tür ortamlara götürmek için şartları çok zorladıklarını 

belirtmişlerdir. Bazı öğretmenlerde şartların zorluğundan dolayı öğretmenlerin isteksiz 

olduğunun altını çizmişlerdir. 

 

3.Okul dışı öğrenme ortamları sürecine yönelik 

olumsuzluklar hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Öğretmenler 

Yasal Süreç Zor Ö5,Ö6,Ö7,Ö8,Ö11,Ö12,Ö14,Ö15,Ö17,Ö20 

Maddi İmkânsızlıklar Ö3,Ö5,Ö11,Ö14,Ö16,Ö18 

Disiplin Problemi Ö5,Ö10,Ö14,Ö17 

Güvenlik Problemi Ö7,Ö14 

Uzaklık Ö5,Ö11 

 

Öğretmenler okul dışı ortamlara öğrencileri götürmek için gerekli yasal süreçleri tamamlamanın 

çok prosedür içerdiğini ve bunun çok zaman aldığını belirtmektedir. Ayrıca maddi 

imkânsızlıklarında bir engel oluşturduğunu, öğrenciler arasında disiplin problemleri 

oluşabileceğini vurgulamışlardır. Yasal işlemlerin daha pratik hale getirilmesi, öğretmen 

isteksizliğini ortadan kaldırabilecektir. Ayrıca olası güvenlik problemlerinin farkında olmalarını 

sağlamak amacıyla gidilecek yerin önceden incelenmesi oluşacak güvenlik problemleri için 

gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayabilecektir. Araştırmanın yapıldığı yere yakın planetaryum ve 

hayvanat bahçesi gibi bazı okul dışı öğrenme ortamları bulunmamaktadır. Bu tür okul dışı 
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öğrenme ortamlarının sayısının artırılması okul dışı öğrenme ortamlarına daha sık gezi 

düzenlenebilmesine olanak sağlayabilecektir. Ayrıca öğrenci ve öğretmenleri bu tür okul dışı 

öğrenme ortamlarına gidebilmesi için okullara gerekli mali kaynak sağlanmalıdır. 
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BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI MAHALLE İLKOKULLARIN 

SORUNLARININ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 

Kısmet DELİVELİ192 
 
 

ABSTRACT 
The objective of this study is to try to evaluate the the present conditions of the local primary schools 

with multigrade classes which were  formerly named as village school and  have newly been  named 

as neighbourhood primary school  by the law dated 12.11.2012  and  numbered 6360 ‘’The Law on 

Amending  In Some Laws And Delegated Legislations and Founding Metropolitan Municipalities and 

Twenty Seven Districts In 14 Provinces ‘’  but which  still have  the same problems because of  them 

being located in rural zones.In order to achieve this goal  phenomenologic approach which is one of 

the qualitative research methods has been used and the teachers   working in ‘’ Akkaya Dirgeme (3) , 

Ataköy (3) , Kızılagaç (3) , Bozarmut Yukarı Mahalle (2 ) , Salihpaşalar (2) ,Kıran ( 2) and 

Kavaklıdere (1) ‘’in Muğla province in 2015-2016 Academic Year  have been asked about their 

opinions.In analysis of the the data obtained ‘’ content analysis and descriptive analysis ‘’ have been 

used.The teachers ‘ opinions have been analyzed  in in three themes and in three categories under 

these  two themes as ‘’ the problems  encountered in the process of learning-teaching , tactics and 

solutions and administrative problems and tactics and solutions ‘’.In the first theme it has been 

understood that they have metioned the problems which they  encounter  in the period of learning – 

teaching  like ‘’ the problem of the students’parents and teachers collobration   , the problem of taking 

the teachers’s opinions about  program  developing , problem of inadequacy of equipment and 

difficulties in completing the curriculum and they use the tactics like ‘’ parent- techer meetings / 

home visits  and   using the tactics for practicing the curriculum’’. Within the scope of solution 

recommendations it has been determined that  they have presented their opinions like‘’ a commision 

which will improve the cooperation must be set up ,Ministry of National Education must provide 

training for parents education ,teahers’opinions about program development  must be taken , a 

special program for multigrade classes must be conducted , multigrade practices must be stopped 

‘’.Secondly  in the theme entitled as  admiministrative problems ,developed tactics and solution 

recommendations it has been determined that  the participants focus on the problems like ‘’ excess of 

work-load and lack of resources ‘’ and they have developed some tactics like ‘’having some support 

from colleagues  having some support fom parents and  working unselfishly ‘’.Within  the scope of 

solution recommendations aimed at troubleshooting   it has been determined that  they have 

presented their opinions like ,’’local administrations mus be effective  to enhance the resources of the 

school , Ministry of  National Education  provide subsidy , the work-load of the administratives 

working in schools with multigrade classes must be reduced’’.  

Keywords: Neigbourdhood primary schools with multigrade classes, problems,  tactics and solutions 

in multigrada claseses. 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 

192 Öğr. Gör. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, dkismet@mu.edu.tr. 



569 

 

 

 

 

 

4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 
 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı 12.11. 2012 tarih ve 6360 sayılı ‘14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi 

ilçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Kanun’ ile Muğla iline bağlı eski adıyla köy okulu, yeni adıyla mahalle olan,  ancak kırsal bölgelerde 

bulunması sebebiyle sorunları devam eden birleştirilmiş sınıflı mahalle ilkokulların mevcut 

durumlarını değerlendirmeye çalışmaktır. Bu amaç için nitel araştırma yöntemlerinden biri olan 

fenemolojik yaklaşımdan yararlanılmış ve Muğla ilinde 2015-2016 öğretim yılında ‘Akkaya Dirgene 

(3), Ataköy (3), Kızılağaç (3), Bozarmut Yukarı Mahalle (2), Salihpaşalar (2), Kıran (2) , Kavaklıdere 

(1)’ ilkokullarında görev yapmakta olan 16 sınıf öğretmeninin görüşüne başvurulmuştur. Elde edilen 

verilerin analizinde ‘içerik analizi ve betimsel analiz’ kullanılmıştır. Öğretmen görüşleri ‘öğrenme-
öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlar, taktikler ve çözümler ile idari sorunlar, taktikler ve 
çözümler’ olmak üzere iki tema ve bu iki tema altında 3 kategori halinde analiz edilmiştir. İlk 

temada katılımcı görüşleri incelendiğinde öğrenme-öğretme sürecinde karşılaştıkları sorunlara 

yönelik ‘veli-öğretmen işbirliği sorunu, program geliştirme konusunda öğretmen görüşü alınması 

sorunu, araç-gereç yetersizliği sorunu, müfredatı yetiştirmede güçlükler’ gibi sorunlara değindikleri 

ve sorunların çözümü için ‘veli toplantısı/ev ziyaretleri yapmak, müfredatı uygulamaya yönelik 

taktiklere başvurmak’ gibi taktiklere başvurdukları anlaşılmıştır. Çözüm önerileri kapsamında ise 

‘işbirliğini geliştirecek komisyonlar kurulmalı, MEB ebeveyn eğitimi vermeli, program geliştirme 

konusunda öğretmen görüşü alınmalı, birleştirilmiş sınıflar için özel bir program uygulanmalı, 

birleştirilmiş sınıf uygulamalarına son verilmeli’ şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. İkinci 

olarak idari sorunlar, geliştirilen taktikler ve çözüm önerileri başlıklı temada; katılımcıların ‘iş yükü 

fazlalığı, kaynakların yetersizliği’ gibi sorunlara odaklandıkları, çözüm olarak ‘meslektaş desteği 

almak, veli desteği almak, özverili çalışmak’ gibi taktikler geliştirdikleri anlaşılmıştır. İdari 

sorunların giderilmesine yönelik öneriler kapsamında ise ‘okulun kaynakların arttırılmasında yerel 

yönetimlerin etkin olmalı, MEB ödenek sağlamalı, birleştirilmiş sınıflarda çalışan idarecilerin iş 

yükü azaltılmalı’ şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: birleştirilmiş sınıflı mahalle ilkokulları, birleştirilmiş sınıflarda sorunlar, 

taktikler, çözümler. 

 

GİRİŞ 

Türkiye’de toplumsal dağılımı yani beşeri coğrafyası her ülkede olduğu gibi kent ve köylerden 

(kırsal kesim) oluşmaktadır. TÜİK verilerine göre, 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla Türkiye 

nüfusu 74.724.269 kişidir ve Türkiye’deki toplam nüfusun % 76,8’i (57.385.706 kişi) il ve ilçe 

merkezlerinde % 23,2’si (17.338.563 kişi) kırsal kesimlerde ikamet etmiştir. 31 Aralık 2015 

tarihi itibarıyla nüfus 78 milyon 741 bin 53 kişiye ulaşmıştır. 2015 yılında Türkiye’nin 

binde 13,4’lük yıllık nüfus artış hızına bağlı olarak, il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların 

oranı %92,1’ye ulaşmış, 2014 yılında il ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı %91,8 iken, 

bu oran 2015 yılında %92,1’e yükselmiş, belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,9 olarak 

gerçekleşmiştir.  

Devlet, nüfus ve bölgesel şartlar gibi konuları da dikkate alarak, Türkiye’de eğitim öğretimin 

yaygınlaştırılmasına önem vermiştir. Bu nedenle yerleşim birimi her ne olursa olsun bütün 

çocuklara eğitim hizmetlerigötürmekve eğitim olanaklarından yararlanmalarını sağlamak 

amacıyla yasal düzenlemeler yapmıştır.1982 Anayasası ve 1973 tarih ve 1739 sayılı Milli Eğitim 

Temel Kanunu uyarınca her çocuğa eğitim hakkı verilmesini yasal anlamda güvenceye altına 

alınırken, 1982 Anayasasının 42. maddesinde de ‘Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun 

bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir.’ denilmiştir. Ayrıca 

İlköğretim ve ortaöğretim zorunlu hale getirilerek bütün öğrencilerin fırsat ve imkân eşitliğinden 

yararlanması hedeflenmiştir. Yaşadığı yerin coğrafi konumu ne olursa olsun, zorunlu ilkokul 



570 

 

 

 

 

 

4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 
 

çağında bütün öğrencilerin eğitim imkanlarından yararlanabilmeleri için ise kırsal kesimde 

kurulu okulların bazıları “birleştirilmiş sınıflı ilkokul” şeklinde yapılandırılmıştır. 

Bir tanım vermek gerekirse birleştirilmiş sınıflar kavramı, iki ya da daha çok sınıfın, bir grup 

teşkil ederek bir öğretmen yönetiminde birlikte çalışmasıdır (Binbaşıoğlu, 1999; Köksal, 2006) 

Ancak Birleştirilmiş sınıf uygulaması sadece Türkiye’ye özgü bir olgu değildir. Farklı yaşlardaki 

öğrencilerin bir arada eğitim görmeleri hemen hemen tüm ülkelerde görülen bir durumdur. Pek 

çok ülkede okul çağı nüfusunun azalması sebebiyle sınıflar birleştirilmekte ve bazı ülkelerde 

birleştirilmiş sınıf uygulaması zorunlu hale gelebilmektedir (Kazu ve Arslan, 2011). Bu gün AB 

ülkelerinin hemen hepsinde, ABD’de, Japonya ve Kanada gibi pek çok ülkede de birleştirilmiş 

sınıflar uygulaması yapıldığı bilinmektedir. İngiltere ve Yunanistan’da nüfusun dağınık olduğu 

kırsal kesimlerde, Finlandiya gibi Avrupa ülkelerinde ise çok sayıda olan küçük yerleşim 

yerlerinde birleştirilmiş sınıf uygulamalarının yapıldığından söz edilmektedir (Köksal, 2006).  

Türkiye’de ise birleştirilmiş sınıf uygulamaları öncelikle ülke gerçeklerinin ortaya koyduğu bir 

zorunluluktan doğmuştur. Türkiye’nin sosyal, ekonomik ve coğrafi koşulları birleştirilmiş sınıf 

uygulamalarını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle Türk Milli Eğitim Sistemi’nde eskiden beri 

köy okullarında uzun yıllardan beri birleştirilmiş sınıf uygulamalarına rastlanmaktadır 

(Binbaşıoğlu, 1999; Erdem, 2000).  

Geçmişten günümüze bir değerlendirme yapmak gerekirse, ilk olarak birleştirilmiş sınıfları 

uygulamaları köyden kente bir göç olgusunun beraberinde getirdiği sorunları çözmek amacıyla 

gündeme gelmiştir. Geçmişte köyden kente göçle beraber, köylerde okul çağı nüfusunun 

azalmasıyla, sınıfların birleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir(Erdem, 2007; Köklü, 2000; Doğan, 

2000,  Köksal, 2006; Öztürk, 2003; Şahin, 2012; Taşdemir, 2012). Ayrıca kırsal kesim yerleşim 

yerleri nüfuslarının yetersiz, dağınık, az olmasından, coğrafi şartlardan kaynaklı nedenlerden, 

ulaşım güçlüğünden, iklimden ve öğretmen yetersizliğinden dolayı, şehir ve kent merkezlerindeki 

okullar gibi büyük, kapsamlı, donanımlı ve kadrosu güçlü bir okul bu gibi yerlere 

kurulamadığından, birleştirilmiş sınıf uygulamaları mali açıdan da kullanışlı bulunduğundan  

(MEB, 2012) bu tür uygulamalar uzun yıllar devam etmiştir.  

Zaman zaman taşımalı eğitim olanakları sağlanarak, birleştirilmiş sınıflı köy okullarında okul 

çağı nüfusu artırılmak suretiyle, müstakil sınıf uygulamaları yapılmaya çalışılmıştır. Ancak 

günümüzde azalan nüfus sayısına ek olarak, mesafe bakımından kent merkezine daha yakın 

yerleşim birimlerinde yaşayan aileler çocuklarına daha iyi eğitim olanakları sunmak 

istediklerinden, kendi imkânlarıyla kent merkezindeki okullara çocuklarını göndermek suretiyle, 

köydeki okul çağı nüfusunun azalmasına neden olmuştur. Dolayısıyla bazı iyileştirici önlemlere 

rağmen 2015-2016 öğretim yılına gelindiğinde, kent merkezine yakın bazı yerleşim birimlerinde 

hala birleştirilmiş sınıf uygulamalarının devam ettiği görülmektedir.  

Alan yazın incelendiğinde birleştirilmiş sınıflarda köy okullarının sorunlarına ilişkin çok sayıda 

çalışma yapıldığı anlaşılmıştır. Altun (2007); Bilir (2008); Bektaş (2007); Bayar (2009); Çınar 

(2004); Dursun (2006); Erdem ve diğerleri (2007); İzci ve diğerleri (2010); Kazu ve Aslan 

(2011), Kılıç ve Abay (2009); Sağ ve Sezer (2012), Summak ve Summak (2011, Döş ve Sağır, 

2013 ’ın yürüttüğü çalışmalar, bu araştırmalardan bazılarıdır. Ancak 12.11. 2012 tarih ve 6360 

sayılı ‘14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi ilçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun 
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Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ nun uygulanmasından sonra, 

kırsal bölgelerde bulunan yasa gereği mahalle ilkokula dönüşen birleştirilmiş sınıfların 

sorunlarına yönelik herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla hem mahalle ilkokula 

dönüşen birleştirilmiş sınıfların sorunlarını yerinde değerlendirebilmek ve hem de alan yazında 

yürütülecek yeni çalışmalara temel oluşturabileceği düşüncesinden hareketle bu çalışmada 

birleştirilmiş sınıflı mahalle ilkokulların mevcut durumu incelenmek istenmiştir.  

 

1. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı 12.11. 2012 tarih ve 6360 sayılı ‘14 İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi 

Yedi ilçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Kanun’ ile Muğla iline bağlı eski adıyla köy okulu, yeni adıyla mahalle olan,  

ancak kırsal bölgelerde bulunması sebebiyle sorunları devam eden birleştirilmiş sınıflı mahalle 

ilkokulların mevcut durumlarını değerlendirmeye çalışmaktır.  

 

2. YÖNTEM 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yaklaşımdan yararlanılmıştır. Nitel 

araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin 

kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik bir sürecin izlendiği araştırma türüdür ve nitel araştırmaların amacı, bir sosyal 

dünyanın aktörleri olan insanların o dünyaya ilişkin algılarını yorumlamaktır. Bu nedenle 

araştırmacılar sıklıkla, katılımcıların üzerinde çalışılan konu veya sorunu tecrübe ettikleri alandan 

veri toplar(Merriam, 2013: Creswell, 2012; Creswell, 2013: Glesne, 2012; Punch, 

2014).Fenomenolojik araştırmalar ise insanların yaşadıkları evren içinde karşılaştıkları 

fenomenlerle ilgili olarak ne algıladıkları, ne anladıkları ve deneyimlerinin neler olduğu ile 

ilgilenir. Bu araştırmalarda bireylerin bir fenomenle ilgili tanımlamaları doğru veya yanlış olarak 

değerlendirilmez. Bireylerin araştırılacak olan fenomenle (öğrenme ve öğretme gibi) ilgili olarak 

ortaya attıkları tanımlar kategorilere ayrılır. Tanımların kategorilere ayrılması bireylerin ne 

düşündüklerini açıkça ortaya koyar (Koballa, Graber, Coleman&Kemp, 2000). 

Çalışma Grubu 

Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden benzeşik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. 

Benzeşik örnekleme yönteminde amaç küçük benzeşik bir örneklem oluşturma yoluyla belirgin 

bir alt grubu tanımlamaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Bu çalışmada Muğla ilinde 2015-2016 

öğretim yılında ‘Akkaya Dirgene (3), Ataköy (3), Kızılağaç (3), Bozarmut Yukarı Mahalle (2), 

Salihpaşalar (2), Kıran (2) , Kavaklıdere (1)’ ilkokullarında görev yapmakta olan 16 sınıf 

öğretmeninin görüşüne başvurulmuştur. Bu katılımcılardan 6’sı aynı zamanda, Müdür yetkili 

(Ataköy, Salihpaşalar, Akkaya, Kıran, Kızılağaç, Bozarmut ilkokulunda) olarak görev 

yapmaktadır. 
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Toblo 1. Öğretmenlerle İlgili Genel Bilgiler  

 

Kodu Yaşı Cinsiyeti Kıdemi Görev Yeri Sınıflar İdari Görevi 

1 45 E 21 Akkaya 2.sınıf - 

2 42 K 19 Akkaya 1. ve 4. sınıf - 

3 42 K 20 Akkaya 3.sınıf Müdür Yetkili 

4 38 E 38 Bozarmut 3.ve 4.sınıflar Müdür Yetkili 

5 40 E 40 Bozarmut 1.ve 2.sınıflar - 

6 34 K 14 Kızılağaç  3.ve 4.sınıflar Müdür Yetkili 

7 56 E 36 Kızılağaç  2.sınıf - 

8 23 K 2 aylık ücretli öğretmen Kızılağaç 1.sınıf - 

9 27 K 5 Kavaklıdere 1.sınıf - 

10 41 E 7 Kıran  1.ve 2. sınıflar - 

11 44 E 23 Salihpaşalar 3.ve 4. sınıflar Müdür Yetkili 

12 58 E 30 Salihpaşalar 1.ve 2.sınıflar - 

13 39 K 10 Ataköy 1.sınıf Müdür Yetkili 

14 33 K 10 Ataköy  2.ve 3.sınıflar - 

15 33 K 15 Ataköy  4.sınıf - 

16 30 K 11 Kıran  3.ve 4.sınıflar Müdür Yetkili 

 

Veri Toplama Aracı 

Çalışmada araştırmacı tarafından 3 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Sorularda birleştirilmiş sınıflı mahalle ilkokullarında görev yapan sınıf 

öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar incelenmek istenmiştir. Araştırmacının hazırladığı sorular, 

birleştirilmiş sınıflarla ilgili çalışmalar yapan iki akademisyen tarafından incelendikten sonra, 

birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda görev yapan 3 öğretmene sorularak, soruların anlaşılırlığı 

incelenmiştir. Pilot uygulama sonucunda sorular yeniden düzenlenerek görüşme formuna son hali 

verilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorular şunlardır: 

1. Okulda karşılaştığınız sorunlar nelerdir? 

2. Bunlarla nasıl baş ediyorsunuz kısaca açıklayabilir misiniz? 

3. Çözüm öneriniz nedir biraz bilgi verebilir misiniz? 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Çalışmada gönüllülük esası dikkate alınmıştır. Görüşmeyi kabul eden katılımcılara, kimliklerinin 

saklı tutulacağı vurgulanmıştır. Görüşmeler için bir yönerge hazırlanmış, yönergede araştırmanın 

amacı ve çalışmanın nasıl gerçekleştirileceği açık bir şekilde belirtilmiştir. 3 açık uçlu sorudan 

oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile görüşmelere başlanmıştır. Katılımcılar iş 

yoğunluklarının fazla olması nedeniyle görüşlerini yazılı olarak vermek istemişlerdir. Bütün 

katılımcılarla görüşmeler tamamlanırken, her bir katılımcıya ekleyip/çıkarmak istediği hususlar 

olup olmadığı sorulmuştur. 

Fenomenolojik yaklaşımın odak noktası, öznel deneyimdir. Bu yaklaşım, bireyin kişiseldünya 

görüşüyle ve olayları yorumlamasıyla yani, bireyin fenomenolojisiyle ilgilenir (Marton, 1986). 

Bu araştırmalarda veri analizi, yaşantıları ve anlamları çıkarmaya yöneliktir. Bu amaçla yapılan 
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içerik analizinde verinin kavramsallaştırılması ve olguyu tanımlayabilecek temaların ortaya 

çıkarılması çabası vardır. Sonuçlar betimsel bir anlatım ile sunulur ve sık sık doğrudan alıntılara 

yer verilir. Bunun yanında ortaya çıkan temalar ve örüntüler çerçevesinde elde edilen bulgular 

açıklanır ve yorumlanır (Yıldırım ve Şimşek, 20013). Bu araştırmada elde edilen verilerin 

analizinde ‘içerik analizi ve betimsel analiz’ kullanılmıştır. İçerik analizinde temel konular 

temalar ile kodlar halinde belirlenmiştir. Ayrıca bu başlıklarda katılımcılar tarafından dile 

getirilen görüşlerden bazı alıntılar yapılmıştır. Yapılan betimsel analizde alıntıları gösterebilmek 

için ise, ismi gizli tutulan her bir katılımcıya sıra numarası verilmiş, cinsiyeti simgelemek üzere 

(E) kadınlar için (K) harfi kullanılmış ‘cinsiyet, sıra no, yaş ve kıdem’ alıntının sonunda 

belirtilmiştir. Buna göre (E-1-45-21) araştırmaya 1. sırada katılan, 45 yaş ve 21 yıllık deneyimi 

olan erkek öğretmeni simgelemektedir. Ayrıca, öğretmenlik dışında, Müdür yetkili olarak görev 

yapan öğretmenleri simgelemek için (MY) harfleri kullanılmıştır. 

 

3. BULGULAR 

Bu çalışmada öğretmen görüşleri ‘öğrenme-öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlar, taktikler ve 

çözümler ile idari sorunlar, taktikler ve çözümler’ olmak üzere iki tema ve bu iki tema altında 3 

kategori halinde analiz edilmiştir. İlk temada katılımcı görüşleri incelendiğinde öğrenme-öğretme 

sürecinde karşılaştıkları sorunlara yönelik ‘veli-öğretmen işbirliği sorunu, program geliştirme 

konusunda öğretmen görüşü alınması sorunu, araç-gereç yetersizliği sorunu, müfredatı 

yetiştirmede güçlükler’ gibi sorunlara değindikleri ve sorunların çözümü için ‘veli toplantısı/ev 

ziyaretleri yapmak, müfredatı uygulamaya yönelik taktiklere başvurmak’ gibi taktiklere 

başvurdukları anlaşılmıştır. Çözüm önerileri kapsamında ise ‘işbirliğini geliştirecek komisyonlar 

kurulmalı, MEB ebeveyn eğitimi vermeli, program geliştirme konusunda öğretmen görüşü 

alınmalı, birleştirilmiş sınıflar için özel bir program uygulanmalı, birleştirilmiş sınıf 

uygulamalarına son verilmeli’ şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. İkinci olarak idari 

sorunlar, geliştirilen taktikler ve çözüm önerileri başlıklı temada; katılımcıların ‘iş yükü fazlalığı, 

kaynakların yetersizliği’ gibi sorunlara odaklandıkları, çözüm olarak ‘meslektaş desteği almak, 

veli desteği almak, özverili çalışmak’ gibi taktikler geliştirdikleri anlaşılmıştır. İdari sorunların 

giderilmesine yönelik öneriler kapsamında ise ‘okulun kaynakların arttırılmasında yerel 

yönetimlerin etkin olmalı, MEB ödenek sağlamalı, birleştirilmiş sınıflarda çalışan idarecilerin iş 

yükü azaltılmalı’ şeklinde görüş bildirdikleri tespit edilmiştir.  Aşağıda her bir tema kapsamında 

katılımcı görüşleri incelenmiştir. 
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Tablo1. Öğrenme-öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlar, taktikler ve çözüm önerileri 

4.1. Öğrenme-öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlar, taktikler ve çözüm önerileri 

4.1.1. Öğrenme-öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlar 

Veli-öğretmen işbirliği sorunu konusunda(1) (2) (4) (9) (10) (11) (12) (13) (15) (16) numaralı 

katılımcılar görüş bildirmişlerdir. Bazı görüşler şöyledir: 

‘Temel sorunumuz, velilerimizin ilgisizliği. Öğrencimizin okulda geçirdiği zamanı, velimiz çocuğu eve 

gelince sormalı, yapılan etkinlikler tekrar edilmeli, okul hayatına ev de dâhil olmalı. Öğrencimiz evde, 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

İşbirliği Geliştirecek Komisyonların 

Kurulmalı 

MEB Ebeveyn Eğitimi Vermeli 

Program Geliştirmede Öğretmen Görüşü 

Alınmalı 

Birleştirilmiş Sınıflar İçin Özel Bir 

Program Uygulanmalı 

Birleştirilmiş Sınıf Uygulamasına Son 

Verilmeli 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Okulun Kaynaklarının Artırılmasında Yerel 

Yönetimler Etkin Olmalı 

MEB Ödenek Sağlamalı 

Birleştirilmiş Sınıflarda Çalışan İdarecilerin 

İş Yükü Azaltılmalı 

TAKTİKLER 

Veli Toplantısı/Ev Ziyaretleri 

Müfredatı Uygulamaya Yönelik Taktiklere 

Başvurmak 

TAKTİKLER 

Meslektaş Desteği Almak 

Veli Desteği Almak 

Özverili Çalışmak 

ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜRECİNDE 

KARŞILAŞILAN SORUNLAR  

Veli-Öğretmen İşbirliği Sorunu 

Program Geliştirme Konusunda 

Öğretmen Görüşü Alınması Sorunu 

Araç-gereç Yetersizliği Sorunu 

Müfredatı Yetiştirmede Güçlükler 

 

İDARİ SORUNLAR 

İş Yükü Fazlalığı Sorunu 

Kaynakların Yetersizliği Sorunu 
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kendine bir model bulamadığı için, zamanla öğrencimizde de ders ve okula karşı ilgisizlik görülebiliyor.’ 

(2-K-42-19) 

‘Veliler okula destek olma konusunda yaptıklarını fazla büyütüyorlar. Öğretmen olmasa da ben çocuğumu 

okuturum şeklinde düşünüyorlar ve öğrencilere daha fazla ödev vermemizi talep ediyorlar.’  (7-E-56-36). 

‘Birinci sınıf öğretmeniyim. Sınıfımda seviye farkı var. Veliler okula karşı ilgisiz olduğu için, veli desteği 

alamıyorum’ (9-K-27-5) 

‘Veliler genelde ilgisiz ve verilen ödevleri veli takip etmiyorlar. Veli ilgisizliği öğrenciyi etkiliyor. Derse 

hazırlıksız gelen öğrenciler oluyor. Ayrıca öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri düşük olduğundan 

derse olan ilgileri yeterli değil.’ (11-E-44-23) MY 

‘Velilerin birleştirilmiş sınıflara karşı olması sebebiyle, öğrenci sayılarımız azalıyor. Taşımalı sistemle 

yakın mahalledeki öğrencileri kazanabilmek için, öğrenci velilerini ikna etmeye çalışıyoruz. Devam eden 

öğrenci velileri de okula karşı ilgisiz.’ (13-K-39-10) MY 

Program geliştirme konusunda öğretmen görüşünün alınmaması konusunda (3) numaralı 

katılımcı görüş bildirmiştir. 

‘Eğitim sistemi uzun vadeli ve programlı olarak gelişmeye ihtiyacı var. Çoğu okulun fiziki şartları 

düzenleme gerektiriyor. Ders kitaplarında hatalar var. Gerekli yerlere bildirildiği halde değişiklik 

olmadı.’ (3-K-42-20) MY 

Araç-gereç yetersizliğine değinenler (5) (6) (10) numaralı katılımcılardır.  

‘Fiziksel ve maddi imkânsızlıklar sebebiyle, ders araç-gereçlerimiz yetersiz’ (6-K-34-14) MY 

‘Okulda panolar yok. Öğrencilerin yaptığı etkinlikleri dolaplara, camlara asabiliyorum.  Projeksiyon 

cihazı yok. İzletmek ya da dinletmek istediğim, etkinlikleri bilgisayardan ya da cep telefonumdan 

izletiyorum.’ (8-K-23) 2 aylık ücretli öğretmen 

Müfredatı yetiştirmede güçlüklere değinenler (7) (10) (14)ve (16) numaralı katılımcılardır. 

‘Zaman zaman sıkıntılar olsa da müfredatı takip etmeye çalışıyorum. Öğrencilerimi tanımaya, 

yeteneklerini fark etmeye, geliştirmeye çalışıyorum.’ (7-E-56-36) 

‘Okulumuzda birleştirilmiş sınıflarda öğretim gerçekleştiriyoruz. Birleştirilmiş sınıflarda sınıf kontrolünü 

sağlamak güç. Öğrencilerde, okuma, anlama ve anlatma sıkıntıları var. Materyal kullanımı kısıtlı, her 

istediğimiz materyali elde edemiyoruz. Velilerden destek alamıyoruz. Ayrıca birleştirilmiş sınıflara 

yönelik bir program olmadığından, mevcut programı yetiştirme konusunda güçlük çekiyoruz.’ (10-E-41-7) 

‘2. ve 3. Sınıfları bir arada okutuyorum. Kazanımları ayrılan süreler birleştirilmiş sınıflar için yetersiz 

kaldığı için, müfredatı yetiştiremiyoruz. Ayrıca sınıf yönetiminde güçlükler yaşıyoruz.’ (14-K-33-10) 

Birleştirilmiş sınıf uygulamalarından dolayı, ders işlenişinde bir sınıf öğretenli ders işlerken, diğer sınıfın 

ödevlendirilmesinde ve disiplinin sağlanmasında sıkıntılar oluyor. Ödev verilen sınıflar, diğer sınıfla ders 

işlerken, dersi bölüyor.’ (16-K-30-11) MY 

4.1.2. Öğrenme-öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlara yönelik taktikler  

Veli toplantısı yapmak/Ev ziyaretleri yapmak şeklinde çözüm üreten katılımcılar (1) (2) (9) 

(11) (12) (15) numaralı katılımcılardır.  

‘Velileri sık sık okula çağırıyorum ve gerekiyorsa ev ziyaretleri gerçekleştiriyorum. Bazen idareyle 

birlikte karar verip organizasyonlar düzenleyip, velileri davet ediyoruz. Bu organizasyonlarda kültürel 

etkinliklerle (yöresel yemeklerin sunumu gibi) kaynaşmaya çalışıyoruz.’ (9-K-27-5) 

‘Velilerle sık sık bir araya gelip, veli toplantısı yapmak gerekiyor. Ancak yine de bazen sorun 

çözülmeyebiliyor. Genellikle veli toplantıya bir yakınını vekaleten gönderiyor. Birçok defa mücadele 

ettikten sonra ancak, veliyle bir defa görüşme imkânı bulabiliyoruz. Veli okula sık gelip/gittiği zaman 

başarı sağlanabiliyor. Ev ziyaretleri ilişkileri geliştirebilmek için en uygun olanı’ (E-1-45-21) 
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‘Veli desteğini alabilmek için, velileri bilinçlendirmek gerekiyor. Bu nedenle, toplantılar düzenlenerek, 

velilerle görüşmeler yapıyoruz. Ev ziyaretleri gerçekleştiriyoruz.’ (11-E-44-23) MY 

‘Velilerin ilgilerini artırabilmek için, velilerle irtibat halinde olmak gerekiyor. Her hafta velilere bilgiler 

verilmesi gerekiyor. Ben haftalık bir ajanda hazırlayarak, dersler hakkında öğrenci velilerime bilgiler 

veriyorum. Ajandada her öğrenci için özel bir bölüm var. Bu bölüme, öğrencilerimin hafta hafta 

gelişmesini kaydedip, velileri bilgilendirmeye çalışıyor ve çocuklarının gelişmesini takip etmelerini 

sağlamayı amaçlıyorum.’ (15-K-33-11) 

Müfredatı Uygulamaya Yönelik Taktikler konusunda (10) (14) (16)nolu katılımcı görüşleri 

şöyledir: 

‘Benim sınıfımda 1. ve 2. Sınıflar bir arada öğrenim görüyorlar. Program açısından mümkün olduğunca 

ortak konuları bir araya getiriyorum. Müfredatı yetiştirmek için, serbest zaman etkinlikleri ve fiziksel 

etkinlikler dersini daha çok tamamlayıcı olarak kullanıyorum. Ödevlendirme yaptığım zaman, 

öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyini artırmaya çalışıyorum. Velilerle görüşme yaparak, eğitim ortamına 

dâhil etmeye çalışıyorum.’ (10-E-41-7) 

‘Müfredatı yetiştirmek ve hedeflediğimiz kazanımlara ulaşmak için, serbest etkinlik, müzik, görsel 

sanatlar gibi derslerde, yetiştiremediğimiz derslerdeki konuları işliyor ya da tekrar ediyoruz. Bu saatlerde 

sınıf yönetimini sağlayabilmek için, ders işlediğim sınıfla konuları yetiştirmeye çalışırken, diğer sınıfı da 

ödevlendirerek çözüm bulmaya çalışıyorum.’ (14-K-33-10) 

‘Müfredatı yetiştirebilmek için, istemesem de, müzik, görsel sanatlar, oyun ve fiziki etkinlikler gibi 

derslerin bir kısmında matematik, fen ve teknoloji gibi dersleri işliyorum.’ (16-K-30-11) MY 

4.1.3. Öğrenme-öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri 

İşbirliğini Geliştirecek Komisyon kurulmalı şeklinde görüş bildiren (1) numaralı katılımcı 

görüşü şöyledir: 

‘İlçe bazında bir komisyon kurulmalı. Bu komisyonlarda başkanlığını yapan PDR öğretmeni ve diğer 

branşlardan öğretmenler olmalı. Komisyon, okullardan gelen sorunları inceleyerek, sorun yaşayan 

öğretmenle birlikte ev ziyaretleri yapmalı.’ (E-1-45-21) 

MEB ebeveyn eğitimi vermeli diyen(2) ve (5) numaralı katılımcı görüşleri: 

‘Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan ebeveynlerin eğitimine önem verilmeli. Bu konuda Halk Eğitim 

merkezi ile koordineli bir şekilde çalışmalar yürütülmeli’(2-K-42-19) 

‘Aile eğitimin üzerinde durulması ve eğitim sürecinden sonra çocuk yapmalarını sağlamak gerekir. 

Saldım çayıra mevlam kayıra hesabıyla hareket etmelerinin önüne geçilmesi için, Önce anne babayı 

eğitimden geçirmek gerekir.’ (5-E-40-16) MY 

Program geliştirme konusunda öğretmen görüşünün alınmalı diyen (3) numaralı katılımcı 

görüşü: 

‘Program geliştirme konusunda bizim fikrimizin daha çok alınması gerektiğini düşünüyorum.’ (3-K-42-

20) MY 

Birleştirilmiş sınıflar için özel bir program uygulanmalı şeklinde görüş bildiren katılımcılar 

(10)(14) ve(16) numaralı katılımcılardır.  

‘Her ne kadar, bazı önlemler almaya çalışsam da, birleştirilmiş sınıflarda müfredatın yetiştirilmesi zaman 

alıyor. Bu nedenle birleştirilmiş sınıflar için özel bir program uygulanmalı’ (10-E-41-7) 

‘Bence birleştirilmiş sınıflar için, ayrı bir müfredat hazırlanmalı. Planlama çalışmaları sırasında, 

kazanımlar birleştirilmiş sınıflara göre tasarlanmalı ve kazanımlara ulaşabilmemiz için süreler iyi 

ayarlanmalı.’(14-K-33-10) 
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Birleştirilmiş sınıf uygulamalarına son verilmeli şeklinde kesin çözüm öneren katılımcılar (12) 

(13) ve (14) numaralı katımcı görüşleri şöyledir: 

‘Veliler birleştirilmiş sınıflar olması sebebiyle, çocuklarını okula göndermek istemiyorlar. Okula devam 

eden öğrencilerin ise velileri ilgisiz, 2,3 veli dışında çocuklarla ilgilenen yok. Grup çalışmaları yapıyoruz 

ve etkinliklerde öğrencilerin birbirlerine yardım etmesini sağlamaya çalışıyoruz.  Ancak temeldebu 

sorunlarımızı çözmüyor. Bana göre, birleştirilmiş sınıf uygulamaları tamamen kaldırılmalı’ (12-E-58-30) 

‘Özellikle öğrenci sayısı az olan birleştirilmiş sınıflar kapanmalı ya da yakın mahallelerdeki çocuklar bu 

okullara taşınarak öğrenci sayısı artırılmalıdır. Birleştirilmiş sınıflarlar müstakil sınıflara 

dönüştürülmelidir.’ (13-K-39-10) MY 

‘Normlar yüksek tutulmalıdır. Öğrenci sayısı 5 bile olsa, ihtiyacı olan okula öğretmen verilip, 

birleştirilmiş sınıflar bağımsız, müfredat sınıflara dönüştürülmelidir.’(14-K-33-10) 

Yetenek derslerine branş öğretmenlerinin girmeli diyen sadece (3) numaralı katılımcıdır. 

‘Yetenek derslerine branş öğretmenlerinin girmesinin çok yararlı olduğunu düşünüyorum.’ (3-K-42-20) 

MY 

4.2. İdari Sorunlar, Geliştirilen Taktikler ve Çözüm Önerileri  

4.2.1. İdari sorunlar 

İş yükü fazlalığı konusunda(3) (6) (16) numaralı katılımcılar görüş bildirmiştir.  

‘Okulumuzda birleştirilmiş sınıflar var. 4 müstakil sınıf olmadan müdür ataması yapılamıyor. 

Öğretmenlik ve müdür yetkili olarak iki görevi bir arada yürütmek zor. 1. Sınıf öğretmeniyim. İdari işleri 

ve öğretmenliği layıkıyla yapmayı dengelemeye çalışıyorum. Sınıf yorucu değil, 11 öğrencim var. Az 

öğrenci olması bir avantaj. Öğrencilerim, normal seviyede olduğu için, programa uygun olarak 

ilerleyebiliyoruz.’ (3-K-42-20) MY 

‘Öğrenci sayımızın az olması sebebiyle, birleştirilmiş sınıflarımız var. Hem idari hem de dersleri 

kesintisiz yürütmek zor. Okulun fiziki ve maddi imkânları yetersiz olduğundan, bu problemlerle tek başına 

uğraşmak yorucu olabiliyor. İlçe milli eğitim müdürleri, bizleri sadeci idareciymişiz gibi değerlendirip, 

müstakil sınıflarla eş tutması ayrıca bir sorun.’ (6-K-34-14) MY 

Kaynaklar yetersiz/okulun ihtiyaçları karşılanmıyor diyen katılımcılar (3) (5) numaralı 

katılımcılardır.  

‘Okulun bulunduğu bölgenin sosyo-kültürel düzeyi ve velilerin eğitim düzeyi düşük. Kaynaklarımız 

yetersiz. Yerel yönetimlerin okulun ihtiyaçları ile ilgili gerekli çalışmaları yapmamaktadır.’ (4-E-38-12) 

MY 

‘Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan velilerimiz, okul ihtiyaçları konusunda duyarsız ve ilgisiz. 

Yerel yönetimler, okulun kaynak yetersizliğini bilmelerine karşın ilgisizler.’(5-E-40-16) MY 

‘Maddi olanaklarımız kısıtlı. Okul aile birliği tarafından tutulmuş olan (boya, badana, tadilat işleri gibi) 

hizmetlerin ücretlerinin ödenmesi konusunda sorunlar yaşıyoruz’ (11-E-44-23) MY 

4.2.2. İdari Sorunlara Yönelik Geliştirilen Taktikler 

Meslektaş desteği alıyorum diyen (3)numaralı katılımcı şunları söylemektedir: 

‘Bir sorun olduğunda, arkadaşlarla uygun çözümler bulmaya çalışıyoruz. Sorunları yerinde ve 

büyümeden çözmeye çalışıyoruz’ (3-K-42-20) MY 

Veli desteği aldıklarını söyleyen (4) (6) ve (13) numaralı katılımcıların görüşleri şöyledir. 

‘Velilere okulun ihtiyaçları ve sorunları ile ilgili sürekli bilgilendirme çalışmaları yapıyoruz. Hayırsever 

vatandaşlardan zaman zaman okulun ihtiyaçlarına yönelik yardım almaktayız.’ (4-E-38-12) MY 

‘Veliler, birleştirilmiş sınıflara karşı olduğu için, öğrenci sayımız az. Birleştirilmiş, sınıfların 

avantajlarını anlatmak, için, öğrenci velileriyle birebir görüşerek, öğrenci sayısını artırmaya çalışıyorum. 
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İdari işleri kesintisiz yürütebilmek için, bazen serbest etkinlikler dersini kullanıyorum. Bazen de özel 

hayatımdan fedakârlıklar yapıyorum. Okulun fiziki ve maddi sorunlarını halletmek için, maalesef okul aile 

birliği seçimlerine ve işleyişine müdahale etmek zorunda kalıyorum’. (6-K-34-14) MY 

‘Okulun maddi sıkıntılarını çözmek için, köydeki velilerden bağış alıyoruz. Bu konuda muhtarın desteğini 

istiyoruz.’ (13-K-39-10) MY 

Özverili çalıştıklarını iddia eden(5) (11) ve (16) numaralı katılımcılardır.  

‘Daha özverili, daha fedakâr çalışmak gerekiyor. Sadece eğitim-öğretim değil, gerektiği zaman, boyacı, 

duvarcı, marangoz gibi çalışıyoruz.’ (5-E-40-16) MY 

‘Maddi kaynaklarımızı artırabilmek için, yerel imkânlarımızı kullanarak, velilerden destek alıyoruz, 

çevrede bulunan büyük fabrikalardan maddi yardımlar almaya çalışıyoruz.’ (11-E-44-23) MY 

‘Elimde geldiğince planlı ve programlı çalışmaya gayret ediyorum. İdari işleri teneffüs ve öğle aralarında 

halletmeye çalışıyorum’ (16-K-30-11) MY 

4.2.3. İdari Sorunların Giderilmesine Yönelik Öneriler 

Okulun ihtiyaçlarına yönelik kaynaklar artırılmalı/yerel yönetimler etkin olmalı şeklinde 

görüş bildiren (4) ve (5) numaralı katılımcıların görüşleri aşağıdaki gibidir. 

‘Yapı, onarım, tadilatla ilgili işlerde yerel yönetimlerin etkin bir şekilde çalışması gerekir.’ (4-E-38-12) 

MY 

‘Yerel yönetimlerin daha fazla etkin olması ve okulla ilgilenmesi gerekir. Gerektiği yerde kaynak 

bulmaları, araç-gereç temin etme konusunda daha hassas olmaları gerekir.’ (5-E-40-16) MY 

MEB okullara ödenek sağlamalıgörüşünü benimseyen (4) ve 11) numaralı katılımcılar ise 

şunları söylemektedir: 

‘Okula ait giderler için ödenek ayrılmalı ve bu ödeneğin gerekli yerlerde kullanılması sağlanmalıdır.’ (4-

E-38-12) MY 

‘MEB tarafından her okula belli bir ödenek konulursa, maddi sorunlar halledilebilir.’ (11-E-44-23) MY 

Birleştirilmiş sınıflarda çalışan idarecilerin iş yükü azaltılmalı düşüncesini öneren (6) 

numaralı katılımcıdır.  

‘3 ve 4. Sınıflara bir arada eğitim veriyorum. Bir taraftan idarecilik görevi yürütüyorum. Birleştirilmiş 

sınıflarda çalışan idarecilerin, öncelikle öğretmen olduğu unutulmamalı, Bir yerde, birleştirilmiş sınıflı 

bir okul var ise, o okula 2 öğretmen atanmalıdır. Bazen, idari işlerden dolayı (toplantı-seminer)  okulu 

kapatmak zorunda kalıyoruz.’ (6-K-34-14) MY 

 

5. SONUÇ  

Hiç şüphesiz her çocuğun eğitim hakkı vardır. Coğrafi şartlar göz önünde bulundurulduğunda, 

Türkiye’de pek çok köyünde uygulanmakta olan birleştirilmiş sınıflı öğretim uygulamaları uzak 

yerleşim yerlerinde çocukların bu hakkı kullanılmalarını mümkün kılmaktadır. MEB’nın 2011–

2012 eğitim öğretim yılı verilerinegöre; 10.413 ilköğretim okulunda 305.201 öğrenci 

birleştirilmiş sınıf uygulamasınagöre eğitim görmektedir. Buna göre Türkiye’deki ilköğretim 

okullarının yaklaşık %35’i birleştirilmiş sınıf içeren okullardır (MEB, 2012). 

Türkiye’de genellikle bir ya da iki derslikten, oluşan bu okulların fiziki koşulları yetersiz ve bu 

okullarda görev yapan öğretmen sayısı azdır. Tek öğretmenin bulunduğu birleştirilmiş sınıflı 

ilkokullarda, öğretmen 1.2.3.ve 4. sınıflara bir arada eğitim hizmetleri sunmaktadır. İki dersliğin 

olduğu okulda öğrenciler (1, 2-3-4)  (1-2, 3-4) şeklinde eğitimlerine devam ederken, 3 sınıflı 

ilkokullarda 1. ve 2. sınıflar bağımsız,  3-4.sınıflar bir arada eğitim görebilmektedir. 3 sınıflı 
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ilkokullarda 1.ve 4. Sınıflar bağımsız sınıflar olarak düzenlenerek, 3 ve 4. sınıflar bir arada 

eğitimlerine devam edebilmektedir. Değerlendirildiğinde, 3 öğretmenli okulların iş yükünün daha 

az olduğu söylenebilir. İster 2 isterse 3 öğretmenli olsun, birleştirilmiş sınıf uygulamaları, eğitim 

öğretim sürecinde sorunlara ek olarak, okul yönetimindede bazı sorunları da beraberinde 

getirmektedir.Dolayısıyla hem öğretmenlik hem de yöneticilik görevini yürüten birleştirilmiş 

sınıflarda çalışan öğretmenlerin müstakil sınıflara göre sorumlulukları daha fazladır.  

Geçmişte olduğu gibi son yıllarda da birleştirilmiş sınıfların olduğu köy okullarının sorunlarını 

ortaya koyabilmek amacıyla, pek çok çalışma yapılmıştır. Bu araştırmaların sonuçları 

incelendiğinde, araştırmacıların; birleştirilmiş sınıflarda, ailelerin desteğini yetersiz olduğunu, 

birleştirilmiş sınıflı köy okullarının araç gereç yönünden yetersiz olduğunu, gelişim özellikleri 

bakımından farklı öğrencilerin bir arada olmasının öğretmene ek sorumluluklar getirdiğini, kırsal 

kesimde bütçe yetersizliğinin olduğunuve iş yükü fazlalığı nedeniyle bu okullarda idari sorunlar 

olduğunu ortaya koymuşlardır (Kılınç ve Abay, 2009; Uygur ve Yelken, 2010; Sağ ve Sezer, 

2012;Deliveli, 2013; Döş ve Sağır 2013). Araştırmacıların ortaya koydukları bulgular, bu 

çalışmada elde edilen bulgularla örtüşmektedir. Bu çalışmada da, birleştirilmiş sınıflı mahalle 

ilkokullarında çalışan öğretmenler, ‘öğrenme-öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlar ile idari 

sorunlar yaşadıklarını dile getirmişlerdir. Katılımcı görüşleri incelendiğinde öğrenme-öğretme 

sürecinde karşılaştıkları sorunlara yönelik ‘veli-öğretmen işbirliği sorunu, program geliştirme 

konusunda öğretmen görüşü alınması sorunu, araç-gereç yetersizliği sorunu, müfredatı 

yetiştirmede güçlükler’ gibi sorunlara değindikleri ve idari sorunlarla ilgili olarak da ‘iş yükü 

fazlalığı, kaynakların yetersizliği’ gibi sorunlara odaklandıkları anlaşılmıştır.  Dolayısıyla bu 

çalışmada ortaya çıkan bulgular, 12.11. 2012 tarih ve 6360 sayılı kanunla mahalle okula dönüşen 

birleştirilmiş sınıflı ilkokulların sorunlarının sona ermediğini düşündürmektedir. 

Bu çalışmada öğretmenlerin hem öğrenme-öğretme sürecinde ve hem de idari sorunlarla ilgili 

bazı taktikler geliştirdikleri ve çözümler ürettikleri tespit edilmiştir. Bazı katılımcıların,  

meslektaşlarından ya da velilerden destek aldıklarını söylerken, daha öz verili çalışmak zorunda 

kaldığını belirtenler de olmuştur. Ancak mevcut tabloda birleştirilmiş sınıflı mahalle 

ilkokullarında sorunların devam ettiği ve bu okullarda çalışan öğretmenlerin MEB’in desteğine 

ihtiyaç duydukları açıktır. Katılımcılar, son derece çözüm odaklı düşünmektedir. Görüşleri 

incelendiğinde ‘okulun kaynakların arttırılmasında yerel yönetimlerin etkin olmalı, MEB ödenek 

sağlamalı, birleştirilmiş sınıflarda çalışan idarecilerin iş yükü azaltılmalı’ şeklindeki görüşleriyle, 

sorunun çözümüne ilişkin çok pratik öneriler ortaya koymuşlardır.  

 

6. ÖNERİLER 

Bu araştırma bulguları doğrultusunda geliştirilen çözüm önerileri şu şekilde özetlenebilir; 

Öğrenme-öğretme sürecinde karşılaşılan sorunlara yönelik öneriler: 

• İşbirliğini geliştirecek komisyonlar kurulmalıdır. 

• Ailenin desteğini sağlayabilmek için MEB ebeveyn eğitimi vermelidir. 

• Birleştirilmiş sınıflar için özel bir program uygulanmalıdır. 

• Program geliştirme konusunda öğretmen görüşü alınmalıdır. 

İdari sorunlarla ilgili olarak öneriler:  
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• Okulun kaynakların arttırılmasında yerel yönetimlerin etkin olmalıdır. 

• MEB birleştirilmiş sınıflara ek ödenek sağlamalıdır. 

• Birleştirilmiş sınıflarda çalışan idarecilerin iş yükü azaltılmalıdır.  
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FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA SINIF 

YÖNETİMİ BOYUTLARI 
 

 

Ulaş KUBAT193  
 

 

ÖZET 
Sınıf yönetimi, sınıf içi etkinlikleri öğrenme odaklı olarak etkili bir biçimde düzenleyip sürdürme ve 

öğrenci davranışlarına rehberlik etme sürecidir. Sınıf yönetiminde iletişim, güdüleme, fiziksel ortam, 

çok büyük öneme sahiptir. Öğretimin gerçekleşeceği ortamı oluşturmak, zamanı etkili bir şekilde 

kullanmak, sınıf kurallarını belirlemek, etkili bir iletişim ortamının oluşturulması sınıf yönetiminin 

en temel amaçlarını oluşturur. Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf yönetimine 

yönelik görüşlerinin neler olduğunu ortaya çıkarmaktır. Bu araştırmada nitel araştırmada nitel 

araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Muğla ili merkezinde 22 fen bilgisi 

öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yapılarak bulgular elde edilmiştir. 

Araştırma bulgularına göre fen bilgisi öğretmenleri etkili sınıf yönetiminde, sınıf ortamının 

demokratik olması, öğrencilerin aktif katılımı, günlük yaşamla ilişkilendirme, materyal kullanma, 

laboratuvarı aktif kullanma, U düzeni oturma düzeninin sınıf yönetiminde önemini belirtmişlerdir. 

Anahtar Sözcükler: Fen Eğitimi, Fen Bilgisi Öğretmeni, Sınıf Yönetimi. 

 

GİRİŞ 

Sınıf yönetimi, sınıf içi etkinlikleri öğrenme odaklı olarak etkili bir biçimde düzenleyip sürdürme 

ve öğrenci davranışlarına rehberlik etme sürecidir. Diğer bir deyişle sınıf yönetimi, sınıfta pozitif 

bir öğrenme iklimi oluşturma, öğrencilerin (Şişman, Turan,2006). Sınıf yönetimini etkileyen 

etmenler şunlardır: (Jones&Jones: Aktaran Celep2004) 

a)Öğrencilerin özellikleri ve gereksinimleri,  

b)Okulun yönetim yapısı,  

c)Öğretmenlerin sahip olduğu kişisel gelişim,  

d)Okulun amaçlarına göre öğretmenlerin, öğrencilere öncelikle kazandırması gereken 

davranışlara ilişkin inançları  

e)Okulun başarısızlığında öğrenci riski 

f)Güç-kontrol sorunlarıdır. 

Sınıf yönetiminde iletişim, güdüleme, fiziksel ortam, çok büyük öneme sahiptir. Bu süreçte 

öğretimin başrol oyuncusu öğretmendir. Öğretimin gerçekleşeceği ortamı oluşturmak, zamanı 

etkili bir şekilde kullanmak, sınıf kurallarını belirlemek, etkili bir iletişim ortamının 

oluşturulması sınıf yönetiminin en temel amaçlarını oluşturur. Sınıf yönetimi, öğrencilerin 

davranışlarına rehberlik ederek, sınıfta öğrenme-öğretme sürecini öğrenci odaklı olarak 

düzenleyip olumlu bir sınıf iklimi sağlama sürecidir. Sınıfta olumlu bir öğrenme ortamı 

oluşturulmasında rol oynayan birçok öğe vardır. Kuskusuz bu öğelerden en önemlilerden bir 

                                                 

 

 

193 Öğr. Gör. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ulaskubat@mu.edu.tr. 
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tanesi de öğretmenin alan bilgisi ve öğretmenlik mesleğine yönelik yeterliliklere sahip olmasıdır. 

Sınıfta öğretme öğrenme sürecinin biçimlendiricisi olan öğretmenin sınıf yönetiminin ilkelerini 

iyi bilme ve uygulama becerisine sahip olması gereklidir. Genel olarak iyi bir sınıf yönetimi için 

şu üç öğe şart olarak gösterilmektedir:  

a) zamanı ve sınıftaki mekanı etkili olarak kullanmak  

b) öğrencilerin davranışlarını kontrol etmeye yönelmektense öğrencileri etkileyecek iyi kararlar 

vermesine yönelik stratejiler uygulamak  

c) Etkili öğretim stratejileri kullanmaktır.  

 

ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı fen bilgisi öğretmenlerinin sınıf yönetimine yönelik görüşlerinin neler 

olduğunu ortaya çıkarmaktır.  Bu çalışmanın amacı fen bilgisi öğretmenlerine göre  

1.Fen bilgisi dersinde etkili bir sınıf yönetimi açısından sınıf içi iletişim nasıl olmalıdır?  

2. Fen bilgisi dersinde etkili bir sınıf yönetimi açısından öğrenci güdülenmesi nasıl 

sağlanmalıdır?  

3. Fen bilgisi dersinde sınıfın fiziksel ortamı nasıl düzenlenmelidir?  

 

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÇALIŞMA GURUBU 

Fen bilgisi öğretmenlerinin öğrenme-öğretme sürecinde sınıf yönetimine ilişkin görüşlerini 

ortaya çıkarmayı amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma olgu bilimsel desen kullanılmıştır. 

Nitel araştırmada araştırmacı verinin toplanması ve analizinde en temel belirleyici olup, 

tümevarımsal bir süreç izlenerek ortaya derinlemesine zengin betimlenmiş bulgular ortaya 

çıkarılması beklenilir (Merriam,2009). Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı 

tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniği 

kullanılarak veriler, araştırmacı ve diğer bir fen eğitimcisi tarafından birbirinden bağımsız olarak 

analiz edilmiş olup sonrasında ortak görüş birliği amacıyla analizler birleştirilmiştir. Daha sonra 

bir araya gelerek uzlaşma sağlanmayan kodlarda görüş birliğine varılarak, kodlayıcılar arası 

uyuşum yüzdesi %81,23 olarak hesaplanmıştır. Betimsel analiz süresince elde edilen veriler, 

daha önceden belirlenen temalara göre özetlenir ve yorumlanır. Daha sonra yapılan betimlemeler 

açıklanır, yorumlanır ve birtakım sonuçlara ulaşılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmanın 

çalışma grubunu 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında Muğla ili merkezinde görev yapmakta olan 

22 fen bilgisi öğretmen oluşturmuştur. Görüşmeye katılan öğretmenlerin kişisel bilgileri saklı 

tutulup öğretmenler Ö1, Ö2, Ö3…Ö122 olarak kodlanmıştır. Örneğin Ö1 görüşmeye katılan 

birinci öğretmeni, Ö9 dokuzuncu öğretmeni, Ö22 yirmi ikinci öğretmeni göstermektedir. 
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ÇALIŞMA GURUBUNUN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ 

 

TOPLAM 22 100 

CİNSİYET   

Kadın 14 63,6 

Erkek 8 36,4 

YAŞ GRUBU   

21-25 - - 

26-30 6 27,2 

31-35 6 27,2 

36-40 5 22,8 

41-45 5 22,8 

ÖĞRENİM DÜZEYİ   

Lisans 16 72,7 

Yüksek Lisans 6 27,3 

HİZMET YILI   

1-5 - - 

6-10 4 18,2 

11-15 4 18,2 

16-20 7 31,8 

21-25 7 31,8 

MEZUN OLUNAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU   

Eğitim Fakültesi 18 81,8 

Fen Fakültesi 4 18,2 

 

BULGULAR 

Araştırma bulgularına göre fen bilgisi öğretmenleri etkili sınıf yönetiminde   öğretmen-öğrenci 

iletişimi, sınıf ortamının demokratik olması, öğrencilerin aktif katılımı, bireysel farklılıkları 

gözönüne alma, günlük yaşamla ilişkilendirme, materyal kullanma, laboratuvarı aktif kullanma, 

U düzeni oturma düzeninin sınıf yönetimindeki önemini belirtmişlerdir. 

 

1.Fen bilgisi dersinde etkili bir sınıf yönetimi 

açısından sınıf içi iletişim nasıl olmalıdır?  

 

Öğretmenler 

Öğretmen öğrenci Ö2,Ö4,Ö5,Ö8,Ö9,Ö12,Ö14,Ö15,Ö17,Ö20,Ö21 

Öğrenci aktif katılım Ö2,Ö3,Ö7,Ö8,Ö10,Ö12,Ö17,Ö20,Ö22 

İletişim sorunları Ö1,Ö4,Ö6,Ö8,Ö11,Ö14,Ö15,Ö17 

Demokratik sınıf ortamı Ö2,Ö7,Ö8,Ö11,Ö12,Ö16,Ö20 

Öğretmen veli Ö4,Ö6,Ö8,Ö15,Ö19 

 

 

Fen bilgisi dersinde etkili bir sınıf yönetimi açısından sınıf içi iletişim öğretmen-öğrenci, 

öğrenci-öğrenci ve öğretmen-veli olarak iletişimi belirtmişlerdir. Öğretmenin iletişim sürecinde 

öğrenci katılımını sağlayarak iletişim sürecini geliştirmesi öğrenme- öğretme süreci açısından 

çok büyük önem taşımaktadır. Sınıf ortamında öğrencinin öğrenmesini kolaylaştıracak ortam ve 
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ilişkilerin düzenlemesi kalıcı öğrenme açısından çok önemlidir. Öğretmenin sınıf içinde sözel 

iletişim becerisi yanında beden dili de iletişim surecide öğrenme için çok etkilidir. Öğrencinin 

öğrenmesini etkileyen ve öğretmenin sözel olmayan hareketlerinin bazıları şunlardır: (Rinne, 

1997; Aktaran.Celep, 2004): 

1.Gülümseme 

2.Öğrenciye dokunma 

3.Uygun yaklaşım yöntemleri 

4.Rahatsız edici teknikler 

 Gerektiğinde yerinde ve zamanında baş, el, yüz jestleri ile yapılacak bazı davranışlar öğretmenin 

öğrenciler ile daha rahat iletişim kurmasını sağlayabilir.  

 

2. Fen bilgisi dersinde etkili bir sınıf yönetimi 

açısından öğrenci güdülenmesi nasıl sağlanmalıdır?  

 

Öğretmenler 

Olumlu geri dönüt Ö4,Ö7,Ö9,Ö10,Ö13,Ö18 

İlgi çekici, merak uyandıran sorular sorarak Ö1,Ö8,Ö9,Ö11,Ö14,Ö20 

Bireysel farklılıkların farkında olma Ö2,Ö4,Ö6,Ö13 

Güncel hayattan örnekler Ö2,Ö4,Ö11 

 

Öğretmenler fen bilgisi dersinde etkili bir sınıf yönetimi açısından öğrenci güdülenmesinin 

olumlu geri dönütler sağlayarak, ilgi çekici, merak uyandırıcı sorular sorarak, bireysel 

farklılıkların farkına vararak ve konuyu güncel hayattan örnekler vererek işleyerek yapılması 

gerektiğini belirtmişlerdir. Öğrenme öğretme sürecinde öğrencilere olumlu geri dönüt verip 

öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate alarak bir öğrenme öğretme süreci düzenlenmesi 

oldukça önemlidir. Böylelikle her öğrenci kendi öğrenme hızında öğrenme öğretme sürecinde 

faydalanma olanağı bulacaktır. 

 

3. Fen bilgisi dersinde sınıfın fiziksel ortamı nasıl 

düzenlenmelidir? 

Öğretmenler 

U Oturma düzeni Ö1,Ö4,Ö6,Ö7,Ö9,Ö12,Ö13,Ö15,Ö18,Ö21 

Laboratuvar düzeni Ö2,Ö3,Ö4,Ö7,Ö10,Ö12,Ö15,Ö17,Ö22 

Araç-gereç Ö4,Ö8,Ö10,Ö12,Ö19 

Öğretim materyalleri Ö2,Ö7,Ö14,Ö18 

Isı ışık aydınlatma Ö3,Ö6,Ö9,Ö17 

 

Fen bilgisi dersinde sınıfın fiziksel ortamı nasıl düzenlenmelidir sorusuna U oturma düzeni, 

laboratuvar düzeni, araç-gereç, öğretim materyalleri ve ısı-ışık ve aydınlatma olarak cevap 

vermişlerdir. U oturma düzeni öğretmen ve öğrencinin birbirlerini kolaylıkla yüz yüze görüp 

iletişim kurabileceği verimli bir oturma düzenidir. Fen dersi etkinliklerinde etkileşimin olduğu 

bir sınıf ortamı sağlaması açısında U düzeni turma düzeni oldukça faydalıdır. Klasik arka arkaya 

olan sıra oturma düzeninde öğretmen öğrenci veya öğrenci öğrenci etkileşimi olumsuz yönde 

etkilenir. Bu tür oturma düzenleri grup çalışmaları için verimli değildir. Woolner, Hall, Higgins, 

McCaughey&Wall (2007) yapmış olduğu araştırma bulgularına göre geleneksel oturma düzeni 
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yerine yeni oturma düzenlerinin öğrencilerin akademik başarılarında etkili olduğu  ortaya 

çıkarılmıştır. 

Isı ışık ve aydınlatmada çocukların öğrenimi üzerinde etkilidir. Isı ve nem artıkça ödeve odaklı 

veya performans içeren derslere karşı öğrencilerin ilgi ve dikkatleri azalmaktadır (McGuffey, 

1982). Sınıfın ısısı, nem oranı ve havalandırması öğrencilerin akademik başarısı üzerinde 

etkilidir (Corcoran,Walker&White, 1988).  Dolayısı ile sınıflardaki ısı ışık ve aydınlatma 

sistemleri kalıcı öğrenme üzerinde etkisi vardır. 
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ÖZET 
 “İlişki bağımlılığı” Amerika’da öne çıkan ve üzerinde çok sayıda araştırma yapılan bir kavramdır. 

Kavram ilk araştırmalarda, bir alkolikle veya madde bağımlısı bir kişiyle birlikte yaşayan eşler için 

“eş bağımlılık” kavramı olarak kullanılmıştır. Bazı araştırmacılar ilişki bağımlılığının alkolizmden 

bağımsız bir durum olduğunu ve ağır stres altındaki aile ortamlarında geliştiğini düşünmektedirler. 

İlişki bağımlısı, diğer kişinin sorumluluklarını üstlenerek ve kendinden önce diğer kişinin 

ihtiyaçlarını karşılayarak bağımlılığını sergiler. Sevgi, ilgi ve onay görme ihtiyacı, bununla ilişkili 

olarak başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından önce tutma, yakın ilişkilerde güvensizlik 

hissetmelerinin bir sonucu olarak kendisi ve başkalarının duygu ve düşüncelerini aşırı kontrol 

gereksinimi, aşırı sorumluluk alma ve yine ilişkili olarak yoğun suçluluk duyguları ve özeleştiri 

yapmaları ilişki bağımlılığı ile karakterize edilen özellikler arasında yer almaktadır. Türkiye’deki 

kültürel özellikler ve davranışlara bakıldığında, bu tür örneklerle karşılaşılmaktadır. Rehber 

öğretmen ve psikolojik danışmanlığın yardım mesleği olması meslek elemanlarının etkili psikolojik 

yardım sunmaları için sağlıklı ilişkiler kurmaları bağlamında bu araştırmaların sonuçları önemlidir. 

Bu araştırmada rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencilerinin ilişki bağımlılıkları ile 

algılanan ana-babalık tutumları, sigara ve alkol kullanımı, cinsiyet değişkenleriyle arasındaki 

ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Kesitsel nitelikteki bu çalışmaya Trabzon Üniversitesinde 

öğrenim gören 251 rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencileri katılmıştır. Veriler 

Kabakçı, Hançel’in Eş bağımlılık ölçeği ayrıca kişisel bilgi formu ile tek oturumda ve yaklaşık 10 

dakikada toplanmıştır. Analizler için bağımsız t testi, tek yönlü ANOVA, Non-parametrik istatistik 

gibi istatistik teknikleri kullanılmıştır. Bulgulara göre ilişki bağımlılık puanlarında cinsiyete göre 

(t(249)=.655, p>05), sigara kullanımına göre (t(249)=1,94, p>.05) ve alkol kullanımına göre 

(t(249)=1.71, p>.05) anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. İlişki bağımlılık puanlarında algılanan 

ana baba tutumlarına göre anlamlı farklılıklar gözlenmiştir (x2(2)=20.80, p<.05). Gruplar arasında 

gözlenen farkın, ebeveynlerini ilgisiz ve dengesiz olarak algılayan öğrencilerin ilişki bağımlılık 

puanları (Ort=177.03), aşırı koruyucu (Ort=124,11) ve demokratik (Ort=110,78) olarak 

algılayanlardan, ebeveynlerini baskıcı ve oteriter olarak algılayan öğrencilerin ilişki bağımlılık 

puanları (Ort=156,84), aşırı koruyucu (Ort=124,11) ve demokratik algılayanlardan (Ort=110,78) 

anlamlı düzeyde daha yüksek çıkmasından kaynaklanmıştır. Rehber öğretmen adaylarının ilişki 

bağımlılık puanları cinsiyetlerine, sigara ve alkol kullanıp kullanmamalarına göre anlamlı bir 

farklılık göstermemektedir. İlişki bağımlılık puanları ve algıladıklanan anababalık tutumlarına göre 

anlamlı farklılıklar gözlenmiştir. Sonuçlar rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin eğitimi 

ve önleyici rehberlik uygulamaları açısından önem taşımaktadır. 

Anahtar Sözcükler: İlişki Bağımlılığı, Rehber Öğretmen Adayları. 
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GİRİŞ 

Birey, doğumdan itibaren başkaları ile birlikte yaşama, her ilişki içinde kendini sürekli yeniden 

tanımlama, geliştirdiği ilişkiler ile varlığını sürdürme ve temel ihtiyaçlarını karşılama 

eğilimindedir. Birey, dünyaya geldiği ilk andan itibaren çevresi ile ilişki kurma eğilimindedir. 

Kişilerin birbiriyle olan etkileşimi, kişilerarası ilişkileri meydana getirir. Kişilerarası ilişkilerde 

kendini güvende ve değerli hissetmek öz saygı ve kendine güven gibi özelliklere sahip olmayı 

gerektirir. Bu bireyler kendilerine verdikleri değeri ilişkilerine yansıtarak, dengeli, benlik saygısı 

gelişmiş ve çevrelerine daha az bağımlı davranışlar sergileyebilirler (Topkara, 2011). Bunun 

yanında düşük benlik saygısı ve kişilerarası ilişkilerde güvenle ilgili sorunları olan bireylerin 

diğerleri tarafından önemsenmeme algısıyla ilişkide reddedilmeye karşı aşırı duyarlı olabilir ve 

bağımlı davranışlar sergileyebilirler (Wells, Hill, Brack, Brack ve Firestone , 2006).  Kişilerarası 

ilişkiler incelendiğinde, bireyin sahip olduğu bir takım kişilik özellikleri ve davranış örüntüleri 

nedeniyle diğerleri ile bağımlı ilişkiler geliştirmektedir. Bunun durumun neticesinde ortaya çıkan 

“İlişki bağımlılığı” kavramı ilk kez Amerika’da öne çıkan bir kavram olup buna yönelik çok 

sayıda araştırma yine Amerika da yapılmıştır. Yapılan ilk araştırmalar da, bir alkolikle veya 

madde bağımlısı bir kişiyle birlikte yaşayan eşler için “eş bağımlılık” kavramı kullanılmıştır. Bu 

konuda yapılan çalışmalar ilişki bağımlılığının, evde alkolik birey ya da diğer aile içi olumsuz 

faktörlerden kaynaklandığını ve düşük benlik algısı gibi kişilik özellikleriyle içselleştirildiğini 

ortaya koymaktadır (Wright &Wright, 1999).  

İlişki bağımlılığı, alkol ve sigara bağımlılığı ve cinsiyet ayrımı olmaksızın, olumsuz ilişki 

örüntülerine sebep olan aşırı kontrollü bağlanma şeklidir (Rounsaville ve ark., 1979). İlişki 

bağımlılığı, sağlıklı olmayan davranış örüntülerinin oluşturduğu bir ilişki türü olarak da 

tanımlanmıştır (Wright,1991).  Literatürde ilişki bağımlılığına ilişkin çok fazla tanım vardır. Bu 

tanımlar dikkate alındığında ilişki bağımlılığı, bireyin kişilerarası ilişkilerinde karşısındakini 

kaybetme ya da kızdırma korkusu, sosyal kaygı ve düşük benlik algısına sahip olması nedeniyle 

ilişkiyi diğeri adına da kontrol etme ve sürdürme çabası biçiminde de tanımlanabilir (Mukba, 

2013). İlişki bağımlısı olan birey, başkalarının sorumluluklarını kendi üzerine alır ve kendi 

ihtiyaçlarından önce diğerlerinin ihtiyaçlarına odaklanarak, diğerlerinin sorumluluk almalarını ve 

ilişkide karşılıklı etkileşimi engelleyebilir. Başkalarına daha fazla ilgi gösterme, onlar adına 

sorumluluk alma ve aşırı koruyuculuk gibi özellikler gösteren kişinin bu eğilimleri onu sağlıklı 

bir ilişkide olması gereken davranışlardan uzaklaştırır. İlişki bağımlısı birey dürtüsel 

davranışlarına bakıldığında, olay ve insanları çaresizlik, suçluluk duygusu, zorlama, tehditler, 

öğüt verme, hile, yalan ya da baskı ile kontrol eğilimi gösterebilir (Beattie, 1992). 

Literatür tarandığında; Türkiye’ de ilişki bağımlılığı ile ilgili yapılan sınırlı sayıda araştırmaya 

rastlanmaktadır. Örneğin; Altıntaş (2015) tarafından yapılan çalışmada, eşi alkol bağımlısı 

olmayan kadınlar ile kıyaslandığında eşi alkol bağımlısı olan kadınların daha yüksek düzeyde 

eşlerine bağımlı oldukları tespit edilmiştir. Bunun yanında; eşi bağımlı olan ve olmayan 

kadınların düşük benlik değeri, kendini gizleme, tıbbi sorunlar ve diğerine odaklanma/ kendini 

ihmal alt ölçeklerinden aldıkları puanlar anlamlı düzeyde birbirinden farklılaşmaktadır. 

Üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir başka çalışmada ise; eş bağımlılığı özelliklerinin 
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ailedeki fiziksel ya da psikolojik hastalık öyküsü ve aile içi şiddet algısı tarafından yordandığı 

kaydedilmiştir (Mukba, 2013).  

Okullarda profesyonel ruh sağlığı hizmetlerini yürütmekle görevli olan rehber öğretmenlerin 

yaptıkları yardımın etkililiği ilişki kurma tarzları ile yakından ilişkilidir. Bu bağlamda; rehberlik 

ve psikolojik danışmanlık bölümü öğrencilerinin ilişki bağımlılık düzeylerinin araştırılması 

oldukça önem taşımaktadır. Bu araştırmanın temel amacı; rehberlik ve psikolojik danışmanlık 

bölümü öğrencilerinin ilişki bağımlılık düzeylerinin algılanan anne-baba tutumları, sigara ve 

alkol kullanımı ve cinsiyet değişkenleri açısından incelenmesidir.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırma, ilişkisel araştırma yöntemlerinden korelasyon ve nedensel karşılaştırma 

yöntemlerine dayalı olarak yapılandırılmıştır. Korelasyonel araştırmalar, iki ya da daha fazla 

değişken arasındaki ilişkinin, manipüle edilmeksizin, incelendiği çalışmalardır. Değişkenler 

arasındaki ilişkileri incelemeleri nedeniyle bu tür çalışmalar betimsel araştırmaların bir türü 

olarak da kabul edilirler (Fraenkel, Wallen ve Hyun, 2012:331). Nedensel karşılaştırma 

araştırmalarında ise bireyler ya da gruplar arasındaki farklılıkların nedenleri veya sonuçları 

belirlenmeye çalışılır (Fraenkel ve diğ., 2012:366). 

Araştırmanın Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Trabzon Üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık 

bölümünde öğrenim görmekte olan 251 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmaya dahil edilecek 

bireyleri seçmek için, tesadüfî olmayan-amaçlı (nonrandom) örnekleme yöntemlerinden biri olan 

uygun örnekleme kullanılmıştır. Amaçsız ya da sistematik amaçlı örneklemenin kullanılmasının 

zor olduğu zamanlarda araştırmacılar uygun örnekleme yöntemini tercih etmektedirler. Uygun 

örnekleme; örneklemin, kolay ulaşılabilir kişilerden oluşturulmasına dayanmaktadır (Fraenkel ve 

diğ., 2012:99). 

Araştırmada Kullanılan Veri Toplama Araçları 

Kişisel Bilgi Formu: Araştırmaya katılan öğrencilerin demografik bilgilerini belirlemek amacıyla 

araştırmacılar tarafından oluşturulmuştur. Ayrıca bu form öğrencilerin sigara kullanım 

durumlarını ölçmeye dönük sorular da içermektedir.  

 Veri toplama araçları olarak Elif Kabakçı, Gülsüm Hançel’in uyarladığı Eş bağımlılık ölçeği 

ayrıca kişisel bilgi formu kullanılmıştır.  

Eş Bağımlılık Ölçeği (EşBBÖ): Hughes-Hammer, Martsolf ve Zeller (1998) tarafından 

geliştirilmiştir. Bu ölçek ilişki bağımlılığını kavramsallaştırma amacıyla beş faktör içermektedir: 

1) diğerlerine odaklanma/ kendini ihmal 2) düşük öz-saygı 3) gizil benlik 4) sağlık problemleri 5) 

aile merkezli konular. Ançel ve Kabakçı (2009) tarafından uyarlama çalışmaları yapılan 

Karşılıklı Bağımlılık Belirleme Ölçeği’ni (Codependency Assesment Tool-CODAT) Türkçeye 

uyarladıkları  çalışmalarında, üniversite öğrencilerinin aldıkları toplam puanlarda Cronbach Alfa 

Katsayısı’nı, 0.75 olarak bulmuşlardır. 
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Verilerin Toplanması Analizi 

Veriler tek oturumda ve yaklaşık 15 dakikada araş toplanmıştır. Veri analizleri için tanımlayıcı 

istatistik tekniklerinin yanında, bağımsız t testi, tek yönlü ANOVA, Kruskal-Wallis H Testi gibi 

istatistik teknikler kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Cinsiyetler Arasındaki İlişki Bağımlılığı Puan Farklılıkları 

Kadın ve erkek öğrencilerin ilişki bağımlılık puan farklılıklarını belirlemek üzere yapılan 

bağımsız t testi sonuçları Tablo 1’de gösterilmiştir. Analiz sonucunda ilişki bağımlılığı 

puanlarında cinsiyete göre anlamlı bir fark bulunmamıştır ((t(249)= ,65, p>05). 

Tablo 1: Cinsiyetler Arasındaki İlişki Bağımlılık Puan Farklılıkları 

Sigara Kullanımına Göre İlişki Bağımlılık Puan Farklılıkları 

Sigara kullanan ve kullanmayan öğrencilerin ilişki bağımlılık puan farklılıklarını belirlemek 

üzere yapılan t testi sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ilişki bağımlılık 

puanlarında sigara kullanımına göre anlamalı bir fark bulunmamıştır  (t(249)= -1,94, p>,05) 

Tablo 2: Sigara Kullanımına Göre İlişki Bağımlığı Puan Farklılıkları 

Alkol Kullanımına Göre İlişki Bağımlılık Puan Farklılıkları 

Alkol kullanan ve kullanmayan öğrencilerin ilişki bağımlılık puan farklılıklarını belirlemek üzere 

yapılan t testi sonuçları Tablo 3’de gösterilmiştir. Analiz sonuçlarına göre ilişki bağımlılık 

puanlarında sigara kullanımına göre anlamlı bir fark bulunmamıştır (t(249)=1,71, p>,05). 

Tablo 3: Alkol Kullanımına Göre İlişki Bağımlılığı Puan Farklılıkları  

 

 

Faktör Cinsiyet N Ort. Ss t p 

 

İlişki Bağımlılığı 

Kadın 184 51,71 11,04  

,65 

 

,51 

Erkek 

 

67 52,81 13,45   

Faktör Sigara n Ort. Ss T P 

 

İlişki 

Bağımlılığı 

Kullanmıyorum 174 51,05 11,21 -1,94 

 

,053 

 

 Kullanıyorum 

 

77 54,15 12,60   

Faktör Alkol n Ort. Ss T P 

 

İlişki 

Bağımlılığı 

Kullanmıyorum 185 51,25 10,56  

-1,71 

 

,08 

 Kullanıyorum 

 

66 54,12 14,36   
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Algılanan Ana-baba Tutumlarına Göre İlişki Bağımlılık Puan Farklılıkları 

Araştırmaya katılan öğrencilerin dört kategoride değerlendirilen algılanan ana-baba tutumlarına 

bağlı olarak ilişki bağımlılık puanlarında farklılaşma olup olmadığını belirlemek üzere non-

parametrik istatistik tekniklerinden Kruskal Wallis H-testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 4’te 

gösterilmiştir. İlişki bağımlılık puanlarında algılanan ana-baba tutumlarına göre anlamlı 

farklılıklar gözlenmiştir ( 𝑥2= (3)=20,80, p<,01). Gruplar arasında gözlenen farkın, ebeveynlerini 

ilgisiz ve dengesiz olarak algılayan öğrencilerin ilişki bağımlılık puanları (Ort=177,03), aşırı 

koruyucu (Ort=124,11) ve demokratik (Ort=110,78) olarak algılayanlardan, ebeveynlerini baskıcı 

ve oteriter olarak algılayan öğrencilerin ilişki bağımlılık puanları (Ort=156,84), aşırı koruyucu 

(Ort=124,11) ve demokratik algılayanlardan (Ort=110,78) anlamlı düzeyde yüksek çıkmasından 

kaynaklanmıştır. 

Tablo 4:  Algılanan Ana-Baba Tutumlarına Göre İlişki Bağımlılık Puan Farklılıkları 

 Tutum N Sıra Ort Sd  𝑥2 P Anlamlı Fark 

 İlgisiz ve 

Dengesiz 

17 177,03  

 

 

 

 

 

 

İlişki 

Bağımlılığı 

Baskıcı ve 

Otoriter 

29 156,84 3 20,80 ,000 (1-3),(1-4) 

(2-3),(2-4) 

 Aşırı Koruyucu 50 124,11     

 Demokratik 150 110,78     

 Toplam 246      

 

SONUÇ 

Araştırmadan elde edilen sonuçlarına göre; öğrencilerin ilişki bağımlılığı puanlarında cinsiyet, 

sigara ve alkol kullanımına dayalı anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Bunun yanında; 

öğrencilerin ilişki bağımlılığı düzeyleri ile algıladıkları ebeveyn tutumları arasında anlamlı bir 

ilişki vardır.  

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmanın sonuçlarına göre; öğrencilerin ilişki bağımlılığı puanları cinsiyet tarafından 

yordanmamaktadır. Aktaş Özakgül ve diğerleri (2017) tarafından hemşirelik ve mühendislik 

bölümü öğrencileri üzerinde yapılan çalışmada da kız ve erkek öğrencilerin ilişki bağımlılığı 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Ayrıca; bu çalışmaya 

katılan öğrencilerin ilişki bağımlılığı puanları ile sigara kullanım durumları arasında anlamlı bir 

ilişki yoktur. Literatür tarandığında; ilişki bağımlılığı ile sigara kullanım durumu arasındaki 

ilişkiyi inceleyen bir başka çalışmaya rastlanmamıştır.   

Bu çalışmada; öğrencilerin ilişki bağımlılığı puanlarının algıladıkları ana-baba tutumlarına göre 

anlamlı düzeyde farklılaştığı gözlemlenmiştir. Buna göre; ebeveynlerini ilgisiz ve dengesiz 

olarak algılayan öğrencilerin ilişki bağımlılık puan ortalamaları, aşırı koruyucu ve demokratik 

olarak algılayanlardan; ebeveynlerini baskıcı ve otoriter olarak algılayan öğrencilerin ilişki 

bağımlılık puan ortalamaları, aşırı koruyucu ve demokratik algılayanlardan daha yüksektir. 

Fischer ve Crawford (1992) tarafından yapılan çalışmada da ilişki bağımlılığı ile algılanan 

ebeveyn tutumları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ancak; bu çalışmadan farklı olarak 
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kızlarda otoriter ve serbest ebeveynlik stilleri; erkeklerde otoriter ve ilgisiz ebeveynlik stilleri 

arasında farklılık bulunmuştur. Bu araştırmada; rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümü 

öğrencilerinin ilişki bağımlılık düzeyleri algılanan ana-babalık tutumları, sigara ve alkol 

kullanımı ve cinsiyet değişkenlerine bağlı olarak incelenmiştir. Rehber öğretmen ve psikolojik 

danışmanlığın yardım mesleği olması meslek elemanlarının etkili psikolojik yardım sunmaları 

için sağlıklı ilişkiler kurmaları bağlamında bu araştırmaların sonuçları önemlidir.  Bu çalışma 

Araştırma Trabzon Üniversitesi rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencileriyle sınırlı olduğu 

için bu bölüm öğrencileri üzerinde daha kapsamlı bir araştırma yapmak yardım sunacak olan 

rehber öğretmen adayları için anlamlı katkı sunacaktır.  Psikolojik yardım mesleğini icra eden 

meslek elemanları üzerinde ilişki bağımlılığı çalışmalarının yapılması danışman danışan 

ilişkisinin sağlıklı ve etkili olabilmesi ve profesyonel yardım sürecinin gerçeklemesi açısından 

önemlidir. Sonuçlar rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinin eğitimi ve önleyici 

rehberlik uygulamaları açısından önem taşımaktadır.  
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REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDEKİ PERSONELİN 

ÖRGÜTSEL SİNİZM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ197 

 

 

Alparslan OKUMUŞ198, Mustafa ŞAHİN199 
 

 

ABSTRACT 
Investigation of Organizational Cynicism Levels of Personnel in Guidance Research Centers in 

Terms of Various Variables. Organizational cynicism must be prevented or minimized in order to 

prevent negative consequences such as poor performance, inefficiency, insatiability, stress, burnout, 

insecurity and desire to quit. Organizational cynicism brings with it many problems both for 

employees and organizations, it affects the employee's performance in the organization, job 

satisfaction, organizational commitment level, sense of belonging and the behavior associated with 

many other organizations. In this context, it is important to make the research possible to contribute 

to efforts to prevent and solve the problems that arise within the organization. The aim of this study 

is to examine whether the organizational cynicism levels of the staff working in the guidance 

research centers differ in terms of various demographic variables (gender, duration of work and 

status of employees). The research group of this research conducted by using relational screening 

model 2016-2017 academic year Turkey's Marmara Region (Istanbul, Bursa, Balikesir, Bilecik), 

Aegean Region (Aydin, Izmir), Mediterranean Region (Antalya, Muğla), Central Anatolia Region 

(Ankara, Istanbul, Kayseri, Sivas, Konya, Eskişehir), Black Sea Region (Artvin, Trabzon, Rize, 

Samsun, Bayburt, Tokat, Zonguldak), Eastern Anatolia Region (Van, Ardahan, Kars, Bitlis, 

Erzurum, Igdir, Agri) and Southeast Anatolia Region (Sanliurfa, Adiyaman, 189 psychological 

counselors working at the Guidance Research Centers in Kilis), 173 special education, philosophy 

and sociology graduates, lastly consisted of 364 staff with 2 psychology graduates. Personal 

Information Form and Organizational Cynicism Scale were used to measure the related variables. 

The data were analyzed using parametric methods t-test and Anova. According to the results of the 

study, it was found that organizational cynicism scores did not show a significant difference 

according to gender, occupation time and status of employees. The results were discussed in the 

context of literature and some suggestions were made according to the results. 

Keywords: Organizational Cynicism, Ram Personnel. 
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ÖZET 
Kurumlarda çalışan personelin performans düşüklüğü, verimsizlik, iş doyumsuzluğu, stres, 

tükenmişlik, güvensizlik, işten ayrılma isteği gibi olumsuz sonuçları engellemek için örgütsel 

sinizmin önüne geçilmesi veya etkilerinin en aza indirilmesi gerekmektedir. Örgütsel sinizm hem 

çalışanlar hem de örgütler açısından birçok sorunu da beraberinde getirmekte, çalışanın örgüt 

içerisindeki performansını, iş tatminini, örgütsel bağlılık düzeyini, aidiyet duygusunu ve diğer birçok 

örgüt ile ilişkili davranışı etkilemektedir. Bu bağlamda değişkenlerimizle alakalı konularda kurum 

içerisinde ortaya çıkan sorunları önlemeye ve çözmeye dönük çabalara katkı sunabilmesi araştırmayı 

önemli kılmaktadır. Bu araştırmanın amacı rehberlik araştırma merkezlerinde çalışan personelin 

örgütsel sinizm düzeylerinin çeşitli demografik değişkenler (cinsiyete, meslekte çalışma süresi ve 

çalışanların statüsüne) açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. İlişkisel tarama modeli 

kullanılarak gerçekleştirilen bu araştırmanın araştırma grubunu 2016-2017 eğitim öğretim yılında 

Türkiye’nin Marmara Bölgesi( İstanbul, Bursa, Balıkesir, Bilecik), Ege Bölgesi( Aydın, İzmir ), 

Akdeniz Bölgesi (Antalya, Muğla) , İç Anadolu Bölgesi  (Ankara, Yozgat, Kayseri, Sivas, Konya, 

Eskişehir) , Karadeniz Bölgesi (Artvin, Trabzon, Rize, Samsun, Bayburt, Tokat, Zonguldak), Doğu 

Anadolu Bölgesi (Van, Ardahan, Kars, Bitlis, Erzurum, Iğdır, Ağrı) ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesinde (Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis) yer alan Rehberlik Araştırma Merkezlerinde görev yapan 

189 psikolojik danışman, 173 özel eğitim, felsefe ve sosyoloji mezunu son olarak 2 psikoloji mezunu 

toplamda 364 personel oluşturmaktadır. Araştırmada ilgili değişkenleri ölçmek için Kişisel Bilgi 

Formu ve Örgütsel Sinizm Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizi parametrik yöntemlerden t-testi ve 

Anova dan yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre cinsiyete,  meslekte çalışma süresine ve 

çalışanların statüsüne göre örgütsel sinizm puanlarının anlamlı bir farklılık göstermediği 

bulunmuştur. Sonuçlar literatür bağlamında tartışılmış ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda bazı 

önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Örgütsel Sinizm, Ram Personeli. 

 
 

GİRİŞ 

İnsanların belirli amaçlar doğrultusunda bir araya gelmesiyle örgütler meydana gelir. Bu 

örgütlerin belirlediği amaçları yakalayabilmesi için insan gücü çok önemlidir. Örgütte 

çalışanların örgütün hedeflerini kendi hedefleri gibi benimsemeleri, örgütün başarıyı yakalayıp 

faaliyetlerini etkili ve verimli şekilde devam ettirmesine ve örgütün oluşmasına zemin 

hazırlamıştır. Sadece hedeflere ulaşmanın ve verimliliğin önemsendiği kurumlarda çalışanlar 

kurumlarına karşı olumsuz duygular besleyebilirler ayrıca kurumlarını eleştirmeye başlayabilirler 

(Yetim ve Ceylan, 2011). Bu durum kurumlarda örgütsel sinizmin ortaya çıkmasına sebep 

olabilir. 

Bilişsel, duyuşsal ve davranışsal eğilimlerden oluşan bir tutum olarak günümüzde çalışma hayatı 

üzerinde çok önemli etkilere neden olan örgütsel sinizm çalışanların örgütsel aidiyet duyguları ve 

verimlilikleri açısından olumsuz etkileri olan bir kavram olarak ön plana çıktığı görülmektedir. 

Diğer bir açıdan bireylerin iş yerlerinde yaşadığı bir takım olayların onları sıkıntı, endişe, utanç 

duyma, öfke ve hiddetlenme, gerilim yaşama gibi olumsuz duygu ve davranışlara sevk ettiği ve 

bu nedenle çalışanların verimliliklerinin düşmesi, şikâyetlerinin artması ve bağlılıklarının 

azalması gibi çok sık yaşanan bir durum olarak da ifade edilmektedir. Bu kapsamda örgütsel 

sinizmin çalışanların örgütsel bağlılık seviyesini ve verimliliğini düşürdüğü, maddi ve manevi 

kayıplara sebep olduğu, örgüt içerisinde güven duygusunu zedelediği, bunlardan daha da ötede 

içinde suç unsuru barındıran fiillere sebebiyet verdiği görülebilmektedir (Erdoğan, 2015).   
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Ayrıca günümüz şartlarında artan rekabet ortamı sebebiyle kurumlar verimliliklerinin ve 

devamlılıklarının sağlanmasına ek olarak gelişme göstermeye daha fazla önem verdikleri 

gözlenmektedir. Bu noktada yönetimsel olarak çalışanlara karşı geliştirilen davranışlar 

neticesinde çalışanların sinizme yönlendiği düşünülmektedir. Çalışanların başarılı ve mutlu 

olabilmesi için çalışma ortamlarının güvenli, adil, bireysel farklılıkların dikkate alındığı bir ortam 

olması gerektiği bilinmektedir. Eğer çalışma ortamları bu şekilde oluşmazsa çalışanlar kuruma 

karşı olumsuz tutum içinde olabileceklerdir. Bu araştırmada çalışanların örgütsel sinizm 

düzeylerinin çeşitli demografik değişkenler (cinsiyete, meslekte çalışma süresi ve ram birimi) 

açısından farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amaçlanmıştır. Yapılan araştırmayla Türkiye'de 

önemi kısa zaman öncesine kadar yeterli düzeyde ele alınmayan örgütsel sinizm, kurum içinde 

faaliyet gösteren personelin cinsiyet, meslekte çalışma süresi ve ram birimi gibi değişkenlere 

göre değerlendirilmiştir. Bu yapılan çalışma rehberlik araştırma merkezlerinde çalışan personelin 

ve çalışma atmosferlerindeki yaşantılara ışık tutmak ve ortaya çıkan verilere göre hem 

çalışanların hem de merkezlerin gelişmelerine yönelik önerilerde bulunulması açısından önemli 

görülmektedir. Ayrıca Türkiye'de RAM da çalışan personelin örgütsel sinizm düzeylerinin çeşitli 

demografik değişkenler açısından incelenmesi konusunda PDR alanında yapılan az sayıdaki 

çalışmaların anlamlandırılmasına ve benzer çalışmaların yapılmasına yönelik bir katkı sağlaması 

bakımından da önemlidir. 

 

YÖNTEM 

Bu araştırma nicel araştırma yaklaşımlarından biri olan  “ilişkisel tarama modeline” uygun olarak 

tasarlanmıştır. Sosyal bilimlerde tarama modeli araştırmaları yaygın olarak kullanılan araştırma 

yöntemlerinden birisidir. Tarama modelleri, var olan bir olguyu veya durumu olduğu gibi 

tanımlamaya, betimlemeye veya keşfetmeye çalışan araştırma yaklaşımlarıdır (Karasar, 2009). 

Araştırmada ilişkisel tarama modelinin tercih edilmesinin sebebi Türkiye’ de ki rehberlik 

araştırma merkezlerinde görev yapan personelin örgütsel sinizm durumunu çeşitli değişkenler 

açısından betimlemektir. 

Araştırma Grubu 

Bu çalışmanın araştırma grubu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Türkiye’nin Marmara Bölgesi 

(Balıkesir, Bilecik, İstanbul, Bursa,),  Akdeniz Bölgesi (Muğla, Antalya), İç Anadolu Bölgesi  

(Kayseri, Sivas, Ankara, Yozgat, Konya, Eskişehir), Ege Bölgesi (İzmir, Aydın),  Karadeniz 

Bölgesi (Trabzon, Artvin, Tokat,  Rize, Zonguldak,  Samsun, Bayburt), Doğu Anadolu Bölgesi 

(Iğdır, Ağrı, Van, Ardahan, Kars, Bitlis, Erzurum) ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 

(Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis) yer alan Rehberlik Araştırma Merkezlerinde görev yapan 189 

psikolojik danışman, 173 özel eğitim, felsefe, sosyoloji mezunu ve 2 psikoloji mezunu olmak 

üzere toplam 364 personel oluşturmaktadır. Araştırma grubunun seçilmesinde “uygun durum 

örnekleme tekniği” kullanılmıştır. Uygun örnekleme yöntemi araştırmacının kolayca ulaşabildiği 

bir örneklemden veri toplanmasını ifade eder (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve 

Demirel, 2016).  
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Araştırma grubunu oluşturan personelin tanımlayıcı bulgulara göre dağılımı Tablo 1’de 

sunulmuştur. 

Tablo 1. Araştırma Grubuna İlişkin Bazı Tanımlayıcı Bulgular 

Değişken Faktör  N % 

Cinsiyet 
Erkek 207 56.9 
Kadın 157 43.1 

Meslekte 

Çalışma 

Süresi 

1-5 Yıl 118 32.4 
5-10 Yıl 173 47.5 
10-15 Yıl 57 15.7 
15-20 Yıl 16 4.4 

Katılımcıların Görev 

Yapıkları Şehirler 

Marmara 
63 17.3 

Ege 
34 9.3 

Akdeniz 
18 4.9 

İç Anadolu 
89 24.5 

Karadeniz 
72 19.8 

Doğu Anadolu ve Güneydoğu 

Anadolu 
88 24.2 

Ram Birimi 

PDR 
186 51.1 

Özel Eğitim 
178 48.9 

Toplam 

 

364 100 

Veri Toplanma Araçları 

Kişisel Bilgi Formu 

Bu araştırmada katılımcıların cinsiyetlerini, meslekte çalışma sürelerini ve ram birimlerini 

belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. Forma son hali verilirken uzman görüşü alınmıştır. 

Örgütsel Sinizm Ölçeği: Brandes, Dhalwadkar ve Dean (1999) tarafından geliştirilmiş, Kalağan 

(2009) tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan “Örgütsel Sinizm Ölçeği” 13 maddeden 

oluşmaktadır. Bu ölçek, Brandes (1997) tarafından geliştirilmiş 14 maddelik örgütsel sinizm 

ölçeğinin gözden geçirilmiş formudur. Bu formda, davranışsal boyutta yer alan bir madde 

çıkarılmıştır. Örgütsel sinizm ölçeğinde bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç boyut 

yer almaktadır.  Bilişsel boyutta beş madde, duyuşsal boyutta dört madde ve davranışsal boyutta 

dört madde bulunmaktadır. Brandes ve diğerleri (1999) bilişsel boyuttaki maddelerin faktör 

yüklerini 0,63 ile 0,81; duyuşsal boyuttaki maddelerin faktör yüklerinin 0,75 ile 0,80 ve 
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davranışsal boyuttaki maddelerin faktör yüklerinin 0,54 ile 0,80 arasında değiştiğini 

hesaplamıştır. Ayrıca, boyutların Cronbach Alpha İç Tutarlılık Katsayıları sırasıyla 0,86; 0,80 ve 

0,78 olarak hesaplanmıştır.  Ölçekte “Tamamen Katılıyorum” (5), “Katılıyorum” (4), “Kısmen 

Katılıyorum” (3), “Katılmıyorum” (2), “Hiç Katılmıyorum” (1) şeklinde sıralanan beşli Likert 

tipi derecelendirme ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçekten alınabilecek en yüksek puan 65 ve en 

düşük puan 13’tür (Kalağan, 2009).  Yüksek puanlama örgütsel sinizm düzeyinin arttığına işaret 

etmektedir. Bu çalışma için ölçeğin Cronbach Alpha güvenirlik katsayısı .85 olduğu tespit 

edilmiştir. 

Verilerin Analizi 

Verilerin istatistiksel analizinde IBM SPSS 23.0 (Statistical Packet for Social Sciences) paket 

programından yararlanılmıştır. Verilerin analizi için parametrik yöntemlerden t-testi ve Anova 

dan yararlanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde araştırmanın temel amacı ve bu temel amaca bağlı olan alt problemlere uygun olarak 

verilerin istatistiksel analizleri sonucunda elde edilen bulgulara yer verilmektedir. 

Katılımcıların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi 

Katılımcıların örgütsel sinizm düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediği t-testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Cinsiyet Değişkenine Dayalı Farklılıklara İlişkin t-testi Sonuçları 

Cinsiyet N Ortalama Ss t P 

Erkek 207 38.15 8.39 
-.069 .945 

Kadın  157 38.10 7.57 

p > .05 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların örgütsel sinizm puanlarının cinsiyet değişkeni açısından 

anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. 

Katılımcıların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Ram Birimi Değişkenine Göre İncelenmesi 

Katılımcıların örgütsel sinizm düzeylerinin Ram birimi değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediği t-testi ile incelenmiş ve sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Ram Birimi Değişkenine Dayalı Farklılıklara İlişkin t-testi Sonuçları 

Ram Birimi N Ortalama Ss t P 

PDR 186 38.30 7.76 
1.629 .104 

Özel Eğitim 178 37.43 8.28 

p > .05 

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların örgütsel sinizm puanlarının Ram birimi değişkeni açısından 

anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. 

Katılımcıların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Meslekte Çalışma Süresi Değişkenine Göre 

İncelenmesi 

Katılımcıların örgütsel sinizm puanlarının meslekte çalışma süresine göre betimsel istatistikleri 

Tablo 4’da verilmiştir. 
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Tablo 4. Meslekte Çalışma Süresine İlişkin Betimsel İstatistikler 

Meslekte 

Çalışma Süresi 
N Ortalama 

1-5 yıl 118 38.41 

5-10 yıl 173 37.37 

10 ve üzeri 73 39.47 

Toplam 364 38.13 

p > .05 

Tablo 4 incelendiğinde 1-5 yıldır çalışan personelin örgütsel sinizm puan ortalaması X = 38.41, 

5-10 yıldır çalışan personelin ortalaması X = 37.37, 10 ve üzeri yıldır çalışan personelin 

ortalaması X = 39.47 olduğu belirlenmiştir. Meslekte çalışma süresi ile örgütsel sinizm puanları 

arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı ANOVA ile test edilmiş ve sonuçlar aşağıda yer alan 

Tablo 7’de verilmiştir.  

Tablo7. Meslekte Çalışma Süresine Dayalı Farklılıklara İlişkin ANOVA Sonuçları 

Varyansın 

Kaynağı 

Kareler 

Toplamı 
sd 

Kareler 

Ortalaması 
F p 

Anlamlı 

Fark 

Gruplar Arası 239.50 2 119.75 1.861 .157 --- 

Gruplar İçi 23230.45 361 64.35    

Toplam 23469.96 363     

p > .05 

Tablo 7 incelendiğinde personelin örgütsel sinizm puanlarının meslekte çalışma süresi 

değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur (F(2, 361) = .157, p > .05). 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Araştırmada cinsiyet değişkenine göre ele alındığı zaman örgütsel sinizm düzeylerinin cinsiyet 

değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Literatürde yer alan benzer çalışmalarda da örgütsel sinizm algısının cinsiyet değişkenine göre 

anlamlı farklılık göstermediğine dair bulgulara ulaşılmıştır (Akın, 2015, s. 184; Aytaş vd., 2017, 

s. 41; Gün ve Atanur-Baskan, 2017, s. 369; Kalağan ve Güzeller, 2010, s. 89; Öztürk ve 

Kahraman, 2015, s. 351). Yine araştırma sonuçlarına göre örgütsel sinizm düzeyine göre cinsiyet 

değişkeninin anlamlı farklılık göstermediği Tokgöz ve Yılmaz (2008) araştırmasının sonuçlarıyla 

da uyumludur. Polatcan (2012) ise, okul yöneticilerinin liderlik davranışları ile öğretmenlerin 

sinik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve yapmış olduğu araştırmasının sonucunda örgütsel 

sinizm ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Ayrıca sinizmle ilgili 

otel çalışanları üzerinde gerçekleştirilen diğer bir çalışma da Tükeltürk ve diğerleri (2009), 

çalışanların örgütsel sinizm düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 

oluşturmadığına dair bulgulara ulaşılmıştır. 2010 yılında gerçekleştirilen diğer bir çalışmada, 

Dikmetaş ve diğerleri (2010), Taşova Devlet Hastanesi personeli üzerinde gerçekleştirdiği 

araştırmasında hastane personelinin örgütsel sinizm algıları ile cinsiyet değişkeni arasında 
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anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Arabacı (2010), eğitim müfettişlerinin iş 

tatminleri ile örgütsel sinizm düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek için gerçekleştirmiş olduğu 

araştırmasında, örgütsel sinizm ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir farklılık 

gözlenmemiştir. Yine 2010 yılında Sur (2010), kamu ve özel kuruluşlarda görev yapan büro 

çalışanları üzerinde gerçekleştirilen bir başka çalışmada sinizm ile cinsiyet değişkeni arasında 

anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. İnce ve Turan (2011), kamu kurumlarında 

çalışan yöneticiler üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmayla örgütsel sinizmi demografik 

değişkenler açısından incelemeyi amaçlamışlar ve araştırma sonucunda örgütsel sinizm ile 

cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Özgan ve diğerleri (2011), 

ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenler üzerinde gerçekleştirilen çalışmasında örgütsel 

sinizmin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Helvacı ve Çetin (2012)’ in yaptıkları araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin cinsiyetleri ile 

örgütsel sinizm düzeyleri arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Bu kapsamda araştırmada 

elde edilen bulguların literatürle paralellik gösterdiği görülmektedir. Örgütsel sinizm düzeyinin 

cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık göstermemesinin temelinde kadın ve erkek 

öğretmenlerin benzer kurum kültürüne sahip kurumlarda görev yapmalarının yattığı ayrıca kadın 

ya da erkek olmalarının örgütsel sinizm algılarını etkilemediği düşünülebilir. 

Araştırmanın bu bulgusunu desteklemeyen çalışmalardan olan Altınöz ve diğerleri (2011)’ nin 

konaklama işletmelerindeki çalışanlar üzerindeki araştırmasında örgütsel sinizm ile cinsiyet 

değişkeni arasında anlamlı bir farklılığın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yine eğitim örgütlerinde 

çalışanların örgütsel sinizm düzeylerini belirlemeye yönelik yapılan Kaygusuz ve Doğan (2012), 

araştırması sonucuna göre öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile cinsiyet değişkeni 

arasından anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Araştırma RAM birimi değişkenine göre ele alındığı zaman örgütsel sinizm düzeylerinin RAM 

birimi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir. Literatürde yer alan 

benzer çalışmalarda da aynı kurumlarda çalışan bireylerin örgütsel sinizm algılarının unvanlarına, 

branşlarına ya da görev yaptıkları birimlere göre anlamlı farklılık göstermediği rapor edilmiştir 

(Kalağan ve Güzeller, 2010; Öztürk ve Kahraman, 2015). Bu sonucun ortaya çıkmasının 

temelinde öğretmenlerin farklı birimlerde çalışıyor olmalarına rağmen aynı kurum yapısına sahip 

olmaları dolayısıyla benzer kurum kültürünün hüküm sürdüğü kurumlarda çalışmalarının yattığı 

düşünülebilir. 

Araştırma, meslekte çalışma süresi değişkenine göre ele alındığı zaman örgütsel sinizm 

düzeylerinin meslekte çalışma süresi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit 

edilmiştir. Literatürde yer alan benzer çalışmalarda da çalışanların örgütsel sinizm algılarının 

meslekte çalışma süresi değişkenine göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiştir (Balay 

vd., 2013). Polatcan (2012) ise, okul yöneticilerinin liderlik davranışları ile öğretmenlerin sinik 

tutumları arasındaki ilişkiyi incelemiş ve yapmış olduğu araştırmasının sonucunda örgütsel 

sinizm ile meslekte çalışma süresi değişkeni arasında anlamlı bir farklılık gözlenmemiştir. Ayrıca 

Türkeltürk ve diğerleri (2009), otel işletmeleri üzerinde çalışmasının sonucuna göre çalışanların 

örgütsel sinizm algıları ile meslekte çalışma süresi değişkeni arasında anlamlı bir ilişki 
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bulunamamıştır. Bu kapsamda araştırmada elde edilen bulguların literatürle paralellik gösterdiği 

görülmektedir. 

 Literatürde yer alan benzer çalışmalarda da örgütsel sinizm algısının meslekte çalışma süresi 

değişkenine göre anlamlı farklılık gösterdiğine dair bulgulara da ulaşılmıştır. Kalağan ve 

Güzeller (2010)’un gerçekleştirdikleri araştırmada örgütsel sinizm düzeyi ile meslekte çalışma 

süreleri arasında anlamlı bir ilişki bulmuşlardır. Yine eğitim örgütlerinde çalışanların örgütsel 

sinizm düzeylerini belirlemeye yönelik yapılan Kaygusuz ve Doğan (2012), araştırması sonucuna 

göre öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile meslekte çalışma süresi değişkeni arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Tınaztepe (2012), örgüt içi etkin iletişimin sinizme etkisini 

incelemiş ve yapılan analiz sonucunda örgütsel sinizmin meslekte çalışma süresine gösterdiği 

tespit edilmiştir. 

Literatürde yer alan genel görüşe göre örgütsel sinizm, örgütsel yapı içerisinde yaşanan 

tecrübeler neticesinde ortaya çıkan bir tutum olmakla beraber, doğuştan gelen bağımsız bir kişilik 

özelliği olarak nitelendirilmemektedir (Gül ve Ağıröz, 2011). Bunun yanında çalışanların görev 

yaptıkları işletmelerle ilgili öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı, ümitsizlik gibi negatif duygulara sahip 

olması şeklinde çok basitçe ifade edilebilen sinizm hem çalışanlar hem de örgütler açısından 

birçok sorunu da beraberinde getirmektedir (Özler vd., 2010). Bu nedenle örgütsel davranış 

literatüründe son yıllarda üzerinde sıklıkla durulan konulardan birisi olan örgütsel sinizm; 

çalışanın örgüt içerisindeki performansını, iş tatminini, örgütsel bağlılık düzeyini, aidiyet 

duygusunu ve diğer birçok örgüt ile ilişkili davranışı etkilemektedir (Okçu vd., 2015; Özkan ve 

Akdemir, 2017; Şantaş vd., 2016; Türköz vd., 2013; Yıldız, 2013; Yorulmaz ve Çelik, 2016). 

Görüldüğü üzere araştırmada çalışanların örgütsel sinizm algılarının demografik değişkenlere 

göre anlamlı farklılık göstermediği tespit edilmiş, elde edilen bu bulguların literatürle paralellik 

gösterdiği görülmüştür. Bu kapsamda demografik özelliklerin yanında çalışanların örgütsel 

sinizm algılarının örgütsel unsurlara (örgütün geçmişi ve gelenekleri, amaçları, görev, yapı, insan 

ilişkileri vb.) göre ele alındığı yeni çalışmalar yapılabilir. Farklı demografik değişkenler (yaşanan 

çevreye özgü faktörler, sosyal aktiviteler vb.) kullanılarak yeni çalışmalar yapılabilir veya var 

olan demografik değişkenlerin ortaya çıkardığı etkilerin daha ayrıntılı ve geniş kapsamlı 

değerlendirilebilmesi için daha büyük araştırma gruplarının dâhil edildikleri yeni çalışmalar 

yapılabilir. Ayrıca öğretmenlerin ve psikolojik danışmanların örgütsel sinizm algılarının doğasını 

anlamak için nitel ve karma yöntemler yoluyla yeni çalışmalar yapılabilir.  
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ÇEVRE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE 

ÇEVRE EĞİTİMİNİN ÇEVRE BİLİNCİ GELİŞTİRMEDEKİ ROLÜNE 

İLİŞKİN YAPILMIŞ ÇALIŞMALARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ 

 

 

Hayal AKGÜN200, Nihat AYCAN201  
   

 

ABSTRACT 
Since the human race began with the introduction of technology and science they have given damage 

to natüre and the anvironment. This problem has caused damage, such as air pollition, water 

pollution, sail ollution and drought. This became more apparent in the 70’s and 80i2s. Nationalyy 

and ınternationalyy people home tried to make a difference but its important to educate people as 

individvals. Environmental education aims at training sensitive individuals who have positive 

attitudes and behaviours about environment and also itenables effective solution to environmental 

problems. Enviromental education first began in Paris in 1948, to protect nature and natural 

rescaurces in a conference by( IUNCN). In Turkey a conference by Tiflis the aims for protecting the 

enviroment were deciced. In the Turkish education system there isn’t any compulsory enviromental 

education. In primany and secandary sholl, social science, science, life science, geography, chemistry, 

biology, lessons enviromental education is briefly mentioned. The current situation of environmental 

education, the gaps and how to solve related problems were also handled from the points of different 

views  It is impartant fort he effects of this education to be manitored fort he benefits of the students 

emotional development. The topics whisc aimed searched were investing with the teching of data 

acguisition.  

Keywords: Environment, environmental education, environmental problems, environmental 

awareness. 

 

ÖZET 
Çevre, bir canlıyı veya canlı topluluğunu yaşamları boyunca etkileyen her türlü canlı ve cansız 

faktörlerin tümüdür. İnsan var olduğu zamandan itibaren doğa ile etkileşim kurmaya çalışmıştır. 

Fakat geçtiğimiz ve içinde bulunduğumuz yüzyılda sanayi ve teknoloji alanında çok büyük 

değişimler gerçekleşmiştir. Yaşanan bu değişimlerle birlikte insanlar çevre üzerinde üstünlük 

kurmaya çalışmışlardır. İnsanlığın çevre üzerinde etkinlik kurma çabası ise günümüzün en büyük 

sorunlarından biri olan çevre sorunlarını doğurmuştur. Çevre sorunları “doğal çevreye insan 

müdahalesi sonucunda ortaya çıkan problemleri ve doğal çevrenin insan topluluklarını etkileyen 

yönleri” şeklinde belirtilmektedir. Canlı bir varlık olan doğa, yine kendisi gibi canlı bir varlık olan 

insanla yaşamı boyunca sürekli birlikte olmayı gerektirecek bir zorunluluğun parçasıdır. Bu nedenle 

insan ve doğa birbirleriyle ayrılmaz bir bütünü oluşturmaktadır. Doğanın bir parçası olan insan 

özellikle endüstri devrimiyle birlikte doğal yaşamda aksaklıklara neden olmakta ve hızla doğada ki 

dengeye zarar vermektedir. Çevre kirliliğini, uluslararası boyutta ilk defa Birleşmiş Milletler çevre 

ve insan konferansı Stockholm’de toplanarak küresel boyutları ile ele alarak tartışmıştır. Her ne 

kadar ulusal ve uluslararası alanda çevre sorunları ele alınsa da önemli olan bireylerin eğitilerek 
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çevre bilinci kazanmasıdır. Çevre bilinci çevre bilgisi, çevreye olan tutum ve çevreye yararlı 

davranışlardır. Çevre bilinci konusunda bireylerin sorumluluk kazanması ve görevlerini yerine 

getirilebilmesi için çevre eğitimi gerekli ve zorunludur. Bu araştırmada, nitel araştırma 

desenlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu 

veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Ülkemizin eğitim 

sistemini incelediğimiz de çevre eğitimine yönelik özel bir ders olmadığını görmekteyiz. Çevre 

konusunun ilköğretim düzeyinde Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersi öğretim 

programlarında yer aldığı görülmektedir. Sosyal bilgiler dersi öğrencilere sosyal yaşamla ilgili 

tutumlar ve değerler kazandırmak, öğrencinin toplumsallaşmasında, iyi bir vatandaş ve iyi bir insan 

olarak yetişmesinde önemli bir yere sahiptir. Öğrencilere sosyal bilgiler eğitimi verilirken onlara 

duyuşsal özellikler kazandırmaya dikkat edilmektedir. Öğrencilere kazandırılabilecek duyuşsal 

özelliklerden biriside çevre bilincidir. Bu araştırma ile sosyal bilgiler dersinde çevre eğitiminin ne 

derece sağlandığının tespit edilebilmesi için yapılan araştırmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi 

bundan sonra yapılacak olan çalışmalara ise örnek olunması amaçlanmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Çevre bilinci, Çevre eğitimi, Çevre sorunları. 

                             
 

Giriş    

Çevre, “bir canlıyı veya canlı topluluğunu yaşamları boyunca etkileyen her türlü, canlı ve cansız 

faktörlerin tümü” dür. İnsan var olduğu zamandan itibaren doğa ile etkileşim kurmaya onu 

tanımaya çalışsa da zamanla bilim ve teknolojide yaşanan hızlı değişimlerle birlikte insanlar 

çevre üzerinde üstünlük kurmaya çalışmışlardır. Bu çabalar ise günümüzün en büyük 

sorunlarından biri olan çevre kirliliği sorununu ortaya çıkartmıştır. Çevre sorunları  “doğal 

çevreye insan müdahalesi sonucunda ortaya çıkan problemleri ve doğal çevrenin insan 

topluluklarını etkileyen yönleri” şeklinde belirtilmektedir(Öztürk, Öztürk,2016:1534).  Çevre 

sorunlarından bazıları; hava kirliliği, asit yağmurları, ozon tabakasının delinmesi, su kirliliği, 

toprak kirliliği, hayvan ve bitki türlerinin ortadan kalkması, orman yangınları, çölleşme, 

iklimlerin değişmesi, çöp sorunları, ışık ve ses kirliliği, sera etkisi şeklinde 

sınıflandırılmaktadır(Aycan ve Aycan, 2002:221; ). Canlı bir varlık olan doğa, yine kendisi gibi 

canlı bir varlık olan insanla yaşamı boyunca sürekli birlikte olmayı gerektirecek bir zorunluluğun 

parçasıdır bu nedenle insan ve doğa birbirleriyle ayrılmaz bir bütünü oluşturmaktadır. Doğanın 

bir parçası olan insan özellikle endüstri devrimiyle birlikte başlayan yoğun sanayileşme süreci ve 

bu sürecin tetiklediği kentleşme ve demografik sorunlar hızlı bir şekilde doğanın tahrip 

edilmesine doğal yaşamda aksaklıkların oluşmasına neden olmakta ve hızla doğadaki dengeye 

zarar vermektedir(Gül, 2013:ss.18).  

Çevre kirliliği gün geçtikçe istenmeyen boyutlara ulaşmakta insan sağlığına zarar vermekte, 

doğal dengeyi hissedilir derecede bozmaktadır. Bu durum çevrenin ulusal düzeyde olduğu kadar, 

uluslararası düzeyde de yeni yaklaşımlarla ele alınması gereğini ortaya çıkarmıştır(Demirbaş, 

Pektaş, 2009:ss.196). Küreselleşmenin de etkisiyle çevre sorunları 70 ve 80li yıllarda ağırlıklı 

olarak gündeme gelmeye başlamıştır. Uluslararası boyutta ise ilk defa Birleşmiş Milletler çevre 

ve insan konferansı Stockholm’de toplanarak çevre sorunlarını küresel boyutları ile ele alarak 

tartışmışlardır(Baykal,2008:ss.1). Artan nüfus, sanayileşme ve teknolojik gelişmeler gibi çeşitli 

faaliyetler sonucunda ortaya çıkan çevre sorunları ciddi önlemler almayı gerekli kılmaktadır. Bu 

nedenle hem dünyada hem de ülkemizde çevre kuruluşları ve çeşitli örgütler faaliyetlerini 
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arttırmıştır. Uluslararası alanda Greenpeace, WWF, IFOAM, CFA ülkemizde ise Çevre ve 

Orman Bakanlığı, TEMA, Türkiye Çevre Vakfı, Doğal Hayatı Koruma Derneği, ÇEKÜL, 

TÜRÇEV, ÇEVKO gibi kuruluşlar çalışmalarını yürütmektedir. Hem ulusal düzeyde hem de 

uluslararası düzeyde çevre sorunu farklı değişkenleriyle birlikte ele alınsa da önemli olan 

bireylerin eğitilmesidir. Bu şekilde ortaya çıkan çevre sorunları eğer yine bireyler tarafından 

engellenemezse insanlık ve yaşamın sona erebileceği söylenmektedir. Çevre sorunlarının 

oluşumu ve önlenmesi içi her bireyin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi 

gerekmektedir. Çevre bilinci çevre bilgisi, çevreye olan tutum ve çevreye yararlı davranışlardır. 

Çevre bilinci konusunda bireylerin sorumluluk kazanması ve görevlerini yerine getirilebilmesi 

için çevre eğitimi gerekli ve zorunludur( Yılmaz, Morgil, Aktuğ, Göbekli, 2002:ss.156). Çevre 

eğitimi sanayi devriminin neden olduğu çevre bozulmalarına çözüm yolları bulunmaya çalışıldığı 

1970’li yıllardan itibaren çevreyi korumanın vazgeçilmez bir aracı olarak görülmeye başlamıştır. 

Bu nedenle hem ulusal hem de uluslararası platformlarda çevre eğitiminin üzerinde sık sık 

durulmaktadır. Uluslararası düzeyde çevre eğitimi kavramı ilk kez Paris’te 1948de Doğa ve 

Doğal Kaynakların Korunması İçin Uluslararası Birliğin (IUCN) düzenlediği toplantıda 

kullanılmaya başlanmıştır(Çoban, Temir, 2018:ss.23). Ülkemizde ise 1977 yılında Tiflis’te 

düzenlenen ‘’Uluslararası çevre Konferans’ında çevre eğitiminin ilkeleri, amaçları ve uygulama 

yolları belirlenmiştir.  Bu amaçların başında eğitim paydaşlarından özelliklede öğrencilerin iyi 

bir şekilde bilgilendirilmesi gelmektedir(Özdemir,2007:ss.25). Öğrencileri çevre bilinci 

konusunda bilgilendirerek duyarlılık oluşturulması, fen bilgisi derslerinin yanı sıra sosyal bilgiler 

derslerinin kapsamında da ele alınmaktadır. Bu bağlamda Sosyal Bilgiler dersinin öğrencilere 

çevre bilinci kazandırama da ki etkisinin incelenmesi gerekmektedir. 

 

Problem Cümlesi 

Çevre Eğitiminin Önemi ve Sosyal Bilgiler Dersinde Çevre Eğitiminin Çevre Bilinci 

Geliştirmedeki Rolü ne düzeydedir? 

 

Sınırlılıklar 

Bu çalışma daha önce yapılmış olan örnek çalışmalardan elde edilen bilgiler ile sınırlıdır. 

 

Araştırmanın Amacı 

Bu çalışma ile Çevre Eğitiminin önemi ve Sosyal Bilgiler dersinin çevre bilinci geliştirmedeki 

rolüne ilişkin yapılmış olan çalışmaları inceleyerek, çevre bilincinin çeşitli değişkenler açısından 

farklılık gösterip göstermediği ortaya koyulmuştur.  

Söz konusu değişkenler yapılmış olan çalışmalarda çevre sorunlarını ele alma şekli, Çevre 

eğitiminin önemi, çevre eğitiminde hangi tür yaklaşımların benimsendiği, çevre sorunlarından 

hangilerinin daha büyük tehlikelere neden olduğu, çevre eğitiminin ülkemizdeki durumu, çevre 

bilincinin gelişmesinde yurt dışında bulunma durumu şeklindedir. 
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Araştırmanın Önemi 

İnsanların yaşadıkları çevreyi korumaları için sorumluluk kazanmaları bilinçli bireyler haline 

gelebilmeleri için çevre bilincinin geliştirilmesi oldukça önemlidir. Çevre bilincinde amaçlanan 

çevre bilgisi, çevreye olan tutum ve çevreye yararlı davranışların tümüdür. Bu bilinçlenme 

sürecinin gerçekleşebilmesi ancak bireysel davranışların değiştirilmesi ile mümkün olmaktadır. 

Çevreye karşı olumlu tutumlar bilinçli davranışların insanlığa kazandırılabilmesi için etkin bir 

çevre eğitimini zorunlu hale getirmektedir. Çevre eğitimi toplumun tüpünü kapsamalıdır, çevre 

eğitiminin temelinde, doğayı ve doğal kaynakları koruma eğitimi yatmaktadır. Çevre eğitiminde 

amaçlanan ise sadece insanları çevre hakkında bilgilendirmek olmamalıdır. Onları çevre 

konusundaki becerilerini arttırarak, gönüllü katılımcılar haline getirmek gerekmektedir( Nalçacı, 

Beldağ, 2012:ss.143).Ülkemizin eğitim sistemini incelediğimiz de çevre eğitimine yönelik 

zorunlu bir ders olmadığını görmekteyiz. Çevre konusunun ilköğretim düzeyinde Hayat Bilgisi, 

Sosyal Bilgiler ve Fen ve Teknoloji dersi öğretim programlarında yer aldığı görülmektedir. Bu 

açıdan bakıldığında özellikle İlköğretim düzeyinde Sosyal Bilgiler dersi çevre bilinci 

kazandırmada önemli bir yere sahiptir(Öztürk, Öztürk, 2016). Sosyal Bilgiler öğretiminde 

öğrencilere sosyal yaşamla ilgili tutumlar ve değerler kazandırmak, öğrencinin 

toplumsallaşmasında, iyi bir vatandaş ve iyi bir insan olarak yetişmesinde önemli bir yere 

sahiptir. Öğrencilere sosyal bilgiler eğitimi verilirken onlara duyuşsal özellikler kazandırmaya 

dikkat edilmelidir. Öğrencilere kazandırılabilecek duyuşsal özelliklerden biriside çevre bilincidir. 

Sosyal Bilgiler dersinde çevre eğitiminin ne derece sağlandığının tespit edilebilmesi için yapılan 

araştırmaların incelenmesi ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir. 

 

Yöntem 

Bu araştırmada, nitel araştırma desenlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Dokümanlar, nitel 

araştırmalarda etkili bir şekilde kullanılması gereken önemli bilgi kaynaklarıdır. Bu tür 

araştırmalarda, araştırmacı, ihtiyacı olan veriyi, gözlem veya görüşme yapmaya gerek kalmadan 

elde edebilir.  Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi 

içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Nitel araştırmada doküman analizi tek başına 

bir veri toplama yöntemi olabileceği gibi diğer veri toplama yöntemleri ile de 

kullanılabilmektedir. (Şimşek,Yılırım, 2005:ss.187) 

 

Bulgular ve Tartışma 

İnsanın yeryüzünde var olduğu günden beri varlığını sürdürmüş olan çevre sorunları bugün ise 

çok büyük boyutlara ulaşmış, çözümü zor bir duruma gelmiştir. Bilindiği gibi çevre sorunlarının 

en önemli özelliği yerel değil küresel olmasıdır. Bu nedenle çevre sorunları herkesi 

etkilemektedir. Çevrenin korunması sadece çevrecilerin, çevre eğitiminin verilmesi ise sadece 

eğitimcilerin görevi değildir. Çevre her bireyin sorumluluğundadır(Karademir, E., 2016:ss.4). 

Selanikay’a göre 2010 çevre bilincinin gelişmesinde ailenin, eğitim kurumlarının, kitle iletişim 

araçlarının ve sivil toplum örgütlerinin önemli rolü vardır.(Selanikay,2010:ss.76). Özelikle 

günümüzde teknoloji ve iletişimde meydana gelen gelişmelerin ortasında kalan çocukların çevre 
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bilinci konusunda kitle iletişim araçları tarafından da olumlu olarak yönlendirilmesi büyük önem 

taşımaktadır(Önder, 2008:ss.184).  

Kayalının 2010 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının çevre sorunlarına 

yönelik tutumlarının incelendiği araştırmasına göre Sosyal Bilgiler Öğretmen adaylarının 

çoğunluğa yakını ülkemizde en belirgin çevre sorununun çölleşme olduğunu belirtmiştir. 

Dünyada yaşanan iklim, iklim değişiklikleri ve kuraklık koşulları çölleşmenin ana 

nedenlerindendir. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada çölleşme önlenemezse kurak ve yarı 

kurak alanlarda başta su sıkıntısı olmak üzere diğer sorunları da beraberinde getirecektir( Türkeş, 

2012:ss. 8).  

Çevreye gösterilen duyarlılığın ve olumlu tutumun ancak çevreye karşı bilinçlenme ile 

gerçekleşeceği tespit edilmiştir. Beypazarı Meslek Yüksekokulunda ki(Bankacılık ve 

Sigortacılık, Acil Durum ve Afet Yönetimi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat 

Hizmetleri, Turist Rehberliği, Moda Tasarımı, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı) bölümlerinde 

okuyan öğrencilere uygulanan bir ölçekte ise yurt dışında bulunma durumunun da çevre bilinci 

geliştirmede etkili olduğu belirlenmiştir. Yurt dışında bulunan öğrencilerin bulunmayanlara göre 

çevre okuryazarlığı konusunda daha duyarlı olduğu gözlenmiştir. (Demirbaş, Akbulut, 

Özşen,2018). Çevre okuryazarlığı konusunda duyarlılaşmanın, çevre bilinci kazanmanın en 

önemli yolu ise çevre eğitiminden geçmektedir( Dinçer. M, 1988:ss.5).  

Çevre eğitimiyle ilgili üç farklı yaklaşımdan söz edilmektir. Bu yaklaşımlar;  

Çevre yönetimi ve kontrolü için eğitim: Bu yaklaşıma göre çevre eğitimi fiziksel ve beşeri 

sistmelerin karşılıklı etkileşiminin öğrenilmesini içermektedir.  

Çevre bilinci ve yorumu için eğitim: Öğrencilerin çevre ile ilgili çeşitli beceriler kazanmalarını 

amaçlar. Arazi gezileri gibi çevresel etkinlikler düzenlenerek öğrenmeyi pekiştirir. 

Sürdürülebilirlik için eğitim: Bu yaklaşıma göre ise öğrencilerin kendi davranışlarından 

sorumlu olması önemlidir(Şişen, 2015:ss.430 ).  

Çevre eğitimi oldukça önemli olmasına ve farklı yaklaşımlarla ele alınmasına karşın ülkemizde 

henüz son yıllarda tartışılmaya başlanmıştır. İlk olarak Türkiye Çevre Vakfı Çevre Bakanlığında 

ve Çevreyle ilgili diğer kuruluşların çalışmalarını aydınlatıcı proje geliştirmeye başlamıştır. Proje 

çerçevesin de, çevre eğitimi örgün ve yaygın öğretim de çevre eğitim başlığı ile toparlanmaya 

çalışılarak konuyla ilgili aksaklıklar üzerinde durulmuştur.  

MEB tarafından uygulanmakta olan ilköğretim ve ortaöğretim ders programları incelendiğinde 

çevre eğitimi adında zorunlu bir dersin bulunmadığı görülmektedir. Hayat Bilgisi, Sosyal 

Bilgiler, Coğrafya, Fen Bilimleri, Fen ve Teknoloji, Biyoloji, Sağlık Bilgisi ve Kimya derslerinde 

farklı ünitelerde çevreye yönelik doğrudan ve dolaylı olarak kazanımlar yer almaktadır(Çoban, 

Temir,2018:ss.27). Özellikle Sosyal Bilgiler dersi eğitim programında öğrencilerin yaşadıkları 

yeri ve yaşadıkları yerdeki üstlendikleri rolü sorgulayarak çevreye duyarlı olmaları, çevrelerinin 

önemini ve çevreyi korumanın sadece kendileri için değil toplum ve gelecekteki yaşam için de 

önemli olduğu kavratılmaya çalışılmıştır. Sosyal Bilgiler eğitim programında genel olarak çevre, 

çevre kirliliği, doğal kaynaklar ve doğal ortam kavramlarına yer verilmiştir( Demir, Yalçın, 

2014:ss.8). Sosyal Bilgiler 5. sınıf ders kitaplarında kültür ve miras, insanlar yerler ve çevreler, 
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üretim dağıtım ve tüketim ünitelerinin 6. sınıf ders kitaplarında sosyal bilgiler öğreniyorum, 

ülkemizin kaynakları, ülkemiz ve dünya üniteleri ile 7. sınıf ders kitaplarında ülkemizde nüfus, 

ekonomi ve sosyal hayat ünitelerinin çevre içerikli olduğu tespit edilmiştir(MEB,2018:ss.13).  

 

Sonuç ve Öneriler  

Araştırmanın bu bölümünde nitel bulgularından elde edilen sonuçlar belirtilerek bazı önerilerde 

bulunulmuştur.  

Çevre ile ilgili meydana gelen sorunlara baktığımız da insanların çevre ile ilgili konularda 

bilinçsiz oldukları saptanmıştır. Ortaöğretim programlarının öğrencilere çevre ile ilgili kuramsal 

bilgi kazandırmakta yetersiz kaldığı, çevreyle ilgili uygun deneylerin ve uygulamalı eğitimlerin 

konulamadığı ve geliştirilemediği araştırmacıların çoğunluğu tarafından vurgulanmaktadır. Çevre 

eğitimi; çocuklara ve yetişkinlere yaşadıkları ortamı nasıl araştırıp öğrenmeleri gerektiğini ve bu 

yaşadıkları ortamı nasıl korumaları gerektiği hakkında bilgi vermektedir. Çevre eğitiminin 

etkisini arttırabilmek için çevre eğitimiyle ilgili güncel konuların programların içerisine 

yerleştirilmesi ve tekrar planlamaların yapılması gerekmektedir. Çevreye karşı duyarlı ve bilinçli 

bireylerin yetiştirilmesi gelecekte çevre sorunlarının çözümünde en önemli adım olarak 

görülmektedir(Uzun, Sağlam, 2007:ss.184). Bu bağlamda çevre eğitiminin mümkün olduğunca 

erken yıllarda kazandırılması çevreyi korumaya yönelik yapılan büyük bir adım olacaktır. 

Çocuklara erken yıllarda kazandırılacak olan bu beceriler onların gelecek yıllarda çevre bilincini 

bir yaşam felsefesine dönüştürmelerine olanak sağlayacaktır(Tarkoçin, Bilmez, Kurt Gökçeli, 

2017:ss. 89). Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilere kazandırılacak beceriler arasında çevre 

bilincini geliştirmek ve geleceğin yetişkinlerini bu anlamda eğitmek önemli bir yer tutmaktadır. 

Konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmalardan da elde edilen bulguları incelediğimiz de Sosyal 

Bilgiler dersinin çevre bilinci kazandırmada ki rolünün oldukça önemli olduğu vurgulanmaktadır.  

Çevre bilimiyle ilgili duyarlılığı arttırabilmek için Sosyal Bilgiler dersi kapsamında bu konudaki 

farkındalığı arttıracak, yaparak yaşayarak öğrenmeyi sağlayan uygulamalar yaptırılabilir. 

 Çevre ile ilgili öğrenci topluluklarının oluşturulması; öğrencilerin başta Tema olmak üzere 

benzeri çevre kuruluşlarının faaliyetlerine katılımları teşvik edilebilir.  

Eğitimin en temel öğelerinden biri olan öğretmenlere, öğrenciler de çevre bilinci kazandırmanın 

önemi hakkında çeşitli kurs, seminer ve benzeri toplantılar düzenlenmelidir. 

Çevre bilincine ait tutum ve bilgilerin öğrencilere kazandırılması ise çevreye yönelik olumlu 

davranışların gözlenmesine yetmemektedir. Araştırmalar olumlu tutumların davranışa 

dönüştürülmesinin zaman aldığını göstermektedir. Bu nedenle çevre bilinci eğitimin her 

kademesinde aşamalı olarak kazandırılmaya çalışılabilir(Sinan,2006:ss.11). 

 Modüler öğretim programları kullanarak öğrencilerin uygulamaya dayalı yaparak yaşayarak 

edindiği bilgiler onların çevre bilinci kazanmasında farkındalık yaratabilir.  

Okulların çevre eğitimine uygun olarak düzenlenmesi, farklı çevre organizasyonları ya da 

gönüllü kuruluşlarla çevreyi temel alarak çalışmaların yapılması da oldukça önemlidir. 

 Öğretmenlerin üniversiteden sonra çok az bir kısmının ek bir çevre eğitimi programına 

katıldıkları görülmektedir. Buna göre çevre konusunda sorunların ve edinilebilecek bilgilerin 
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güncel olduğu düşünülerek öğretmenlerin hizmet içi eğitim almaları sağlanabilir. (Uzun, Sağlam, 

2007:ss.185).  

Kitle iletişim araçlarının çevre konularına verdiği önemi arttırarak, çevre kirliliği ve çevre 

koruma ile ilgili programlar ve etkinlikler ile insanların daha bilinçli hale gelmesi için çalışmalar 

yürütülebilir (Sevinç,2009:ss. 182). 

Çevre konusunda önder olabilecek Manisa tarzanı olarak bilinen Ahmet Bedevi gibi kişilerin 

dünya görüşleri, hayat öyküleri anlatılarak bu konuya ilgi çekilebilir.  

TÜBİTAK’ın verdiği destek ile ülkemizde doğa eğitimi kamp etkinlikleri yürütülmekte doğal 

çevrenin tanınması ve korunması yönünde çalışmalar düzenlenmektedir. TÜBİTAK destekli 

olarak gerçekleştirilen bu tür çalışmalar çevre bilincini geliştirmeye ve yaparak yaşayarak 

öğrenmeye katkı sağladığı görülmektedir. Bu tür etkinlikler ve projeler geliştirilerek çevre 

sorunları karşısında duyarlılık yaratılabilir( Demir, Yalçın, 2014).  
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TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM SEKTÖRÜ 

ALGILARI 
 

 

Arzu GÜRDOĞAN202  
      

    

ÖZET 
Turizm endüstrisi, günümüzde hızla gelişmeye devam ederek; hem yarattığı gelir ve iş bulma 

fırsatları açısından hem de farklı sektörler için yarattığı sosyal ve ekonomik fırsatlar açısından 

oldukça önemli yatırım ve istihdam alanı haline gelmiştir. Turizm eğitimi sırasında ve/veya hemen 

sonrasında, adayların mesleklerine karşı yabancılık duymaları ve başka çalışma alanlarına 

yönelmeleri önemli bir sektörel sorun olarak kabul edilmektedir. Bu sorunun temelinde, turizm 

sektöründeki çalışma koşullarına ilişkin olumsuz algı ve tutumların önemli rol oynadığı 

görülmektedir. Bir mesleğin adaylarının, o mesleğin çalışma koşullarını ve çalışma alanlarını tanıyıp 

isteyerek seçmeleri, hem o mesleği gerektiği şekilde yürüterek, sundukları hizmetten/işlerinden 

doyum sağlamalarını, hem de hizmet alan bireylerin yarar görmesini ve hoşnut olmasını sağlar. Tüm 

sektörlerde olduğu gibi, hizmet ağırlıklı bir sektör olan turizm için de bu durum elbette geçerlidir. Bu 

nedenle, turizm mesleğinin adayları açısından mesleğe yönelik tutum ve algıların önemli rol 

oynayacağı söylenebilir. Öte yandan, turizm sektöründe gereksinim duyulan bilgi, yetenek ve 

donanıma sahip işgücü, ancak etkin ve kaliteli turizm eğitimi ve turizm okulları mezunlarının 

sektörde çalışmaları ile sağlanabilir. Turizm sektörü, nitelikli işgörenleri çekme ve elinde tutma 

konusunda dünya genelinde önemli sorunlar yaşamaktadır. Turizm meslek adayı öğrencilerin 

meslekleriyle ilgili birçok beklentisinin, çalışma hayatında çoğunlukla karşılığını bulamadığı 

görülmektedir. Yapılan yurt içi ve yurt dışı araştırmalar, turizm sektöründe kariyer yapma kararı 

üzerinde etkili birçok içsel ve dışsal faktörün varlığını ortaya koymaktadır. Bu faktörler; turizm 

sektörüne olan bağlılık, mesleğe duyulan olan ilgi, sektörde iş bulma, kendini geliştirme ve yükselme 

olanakları, mesleğin sağlayacağı sosyalleşme derecesi, mesleki saygınlık ve statü, meslek kapsamına 

giren işlerin doğası, sektördeki çalışma koşulları, ücret ve ek gelirler vb. olarak sıralanabilir. Bu 

noktadan hareketle öğrencilerin sektöre yönelik algılarının belirlenmesi ve öğrencileri sektörden 

uzaklaştıran hususların ortaya konulması araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. Bu 

çalışmada, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Ortaca Meslek Yüksekokulu turizm bölümünde eğitim 

gören öğrencilerin turizme yönelik algıları; çalışma koşulları, kişi-turizm uyumu, sosyal statü–terfi, 

yönetici ve iş arkadaşları, ücret ve ek ödemeler, motivasyon ve özel hayat boyutlarının hangi düzeyde 

olduğu değerlendirilmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Turizm Algısı, Turizm Sektörü, Turizm Öğrencileri, Muğla. 

 

GİRİŞ 

Turizmin gelişmesi ve dengeli bir şekilde yürütülmesi için turizmi ilgilendiren tüm paydaşların 

turizm planlamasına katılımının sağlanması gerekmektedir. Bu paydaşların başında elbette 

yörede, bölgede çalışan turizm sektörü çalışanları olan stajyerlerdir. Üniversite eğitimi boyunca 

öğrencilerin, öğrenim sonrasında atılacakları iş hayatına daha rahat adapte olabilmeleri ve 

mesleki tecrübe kazanmaları için yaptıkları staj uygulamaları son derece önemli bir basamaktır. 
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Gerek öğrencilerin öğrenim süresinde edindikleri teorik bilgileri iş yaşamında pratiğe 

dökebilmeleri, gerekse iş yaşamı öncesi mesleki tecrübe kazanmaları ve bu tecrübelerle iş 

yaşamının sorunlarına hazırlıklı olmaları açısından staj dönemi, öğrenimin önemli parçalarından 

biridir. Öğrencilerin üniversite öğrenimi boyunca almış oldukları bilgileri yaz döneminde 

yaptıkları staj ile bütünleştirmeleri, onların geleceğe yönelik daha donanımlı hazırlanmalarını 

sağlamaktadır. Öğrenciler staj çalışmalarını en az otuz iş günü olmak üzere II. veya IV. dönemde 

yaz tatilinde yerine getirmektedir. Staj sırasında öğrencinin yapması gerekenleri yerine getirmesi 

beklenirken, aynı şekilde staj yeri yetkilisinin de aynı sorumluluğu taşıması beklenmektedir 

(Karacan ve Karacan, 2004: 169). 

Staj çalışmaları, eğitim-öğretim programının temel öğelerindendir. Amaç, staj yapan 

öğrencilerin, akademik olarak kazandıkları bilgi ve becerileri gerçek yaşam ortamında 

pekiştirebilmeleridir. Ayrıca, sektördeki yeni gelişmeleri, ilgili teknolojinin kullanımını ve faklı 

işyerlerini tanıma şansı bulmaları da hedeflenir. Bu konuda yapılan araştırmalar, eğitimcilere 

öğrencilerin staj çalışmaları süresince hangi derslerden daha çok yararlandıklarını, hangilerinden 

en az yararlandıklarını, hangi konuların ilgili ders içeriklerine eklenmesi ve ne gibi yeni derslerin 

eğitim-öğretim programına alınması gerektiğine ilişkin önerileri yapabilmelerine olanak 

vermektedir (Karaman, Güven ve Yıldırım, 2018: 96). 

Staj eğitimi, öğrenmenin temelidir. Öğrenmek, personellerin davranışlarını olumlu olarak 

etkilemektedir. Bu yüzden staj eğitimine önem verilmelidir. Staj; öğrencilere gerçek hayat ile 

ilgili tecrübe elde etme, bu sektörün uygunluğu konusunda bilgi edinme ve özgeçmişlerine 

eklenecek bir referans almasına ek olarak teori ile pratik arasındaki boşluğu doldurma gibi çeşitli 

imkanlar sağlamaktadır (Akay, Uslu ve Sancar, 2018: 219). 

Turizm sektöründe yaşanan en büyük sorunlardan bir tanesi yeterince kalifiye eleman 

olmamasıdır. İşletmelerde kaliteli mal ve hizmet üretilmesi ve nitelikli işletmelerin çoğalması 

bilinçli bir şekilde kalifiye eleman istihdamı ile sağlanabilir.  

Turizmde kalifiye eleman yetersizliği gerek sektör temsilcileri gerekse işletme yöneticileri 

tarafından sıklıkla dile getirilmektedir. Oysaki ülkemizde turizm alanında eğitim gören mevcut 

öğrenci sayısı ve eğitim olanakları bu ihtiyacı karşılayacak yeterliliğe sahiptir. Ancak turizm 

eğitimi gören öğrencilerin birçoğu mezun olduktan sonra turizm alanı dışında çalışmayı tercih 

etmektedir. Bu tercihteki en önemli faktörün staj sırasında yaşanan olumsuz deneyimler olduğu 

bilinmektedir. Diğer yandan turistik ürünleri satın alan tüketicilerin bilinçlenmesi, bilgiye 

ulaşmanın kolaylaşması ve turizm işletmelerinin ürün ve hizmet kaliteleri hakkında bilgi veren 

kaynakların internet ortamında mevcut olması, tüketicilerin işlerini kolaylaştırmakta ve turistlere 

daha fazla seçeneği değerlendirme ve tercih edebilme şansı sunmaktadır (Çatı ve Bilgin, 2013: 

25). 

Genel olarak stajın amaçları öğrencilere; meslekleriyle ilgili işyerlerini yakından tanıtmak; 

öğrencilerin öğrenim süreleri içinde kazandıkları bilgi ve deneyimlerini pekiştirmek; öğrenimleri 

sırasında almış oldukları teorik bilgileri kullanabilmek ve uygulamaya aktarma becerisi 

kazandırmak; iş disiplini, işyerindeki sorumluluklar, işyeri ilişkileri, organizasyon yapısı, meslek 

elemanlarının işlevleri vb. hususlarda gözlemleme ve uygulama yolu ile mesleki bilgi ve 
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görgülerini arttırmak; staj yaptıkları kurumun/kuruluşun hem personeli hem de müşterileri ile 

iletişim kurabilme alışkanlığı kazandırmak; mesleki alanda yaşanan teknolojik değişimleri 

izleyerek tanımalarını sağlamak şeklinde ifade edilebilir. Bu amaçlar çerçevesinde, stajın 

özellikle mesleki alanda eğitim alan öğrencilere sağladığı birçok avantajdan söz etmek olasıdır. 

Öğrencilerin eğitim süreleri içerisinde işletmelerde gerçekleştirmiş oldukları staj faaliyetleri, 

mesleki eğitimin önemli sorunlarından biri olan günü geçmiş bilgileri güncellemeye yardımcı 

olarak, işletmelerdeki gerçek uygulamaların öğrenciler tarafından gözlemlenmesine olanak 

tanımaktadır (Dolmacı ve Duran, 2017: 257). 

 

BULGULARIN ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Verilerin analiz edilmesinde SPSS paket programından yararlanılmıştır. Öncelikle verilen normal 

dağılım gösterip göstermediğine bakılmış, verilerin normal dağılım göstermemesi nedeniyle 

parametrik olmayan testlerden faydalanılmıştır. Araştırmada kullanılan ifadeler Türker, Uçar ve 

Ateş’in 2016 yılında yapmış olduğu çalışmadan yararlanılarak oluşturulmuştur.  

Tablo 1: Demografik Özelliklerin Dağılımı 

Sosyo-Demografik Değişkenler N % 

Cinsiyet Erkek 61 50,8 

Kız 59 49,2 

  Toplam 120 100,0 

Yaş 18 yaş altı 2 1,7 

18-21 yaş 93 77,5 

22-25 yaş 21 17,5 

26-29 yaş 4 3,4 

  Toplam 120 100,0 

Okudukları 

Program 

Seyahat 55 45,8 

Otel 17 14,2 

Rehberlik 16 13,3 

Aşçılık 32 26,7 

  Toplam 120 100,0 

Çalıştıkları İşletme Acenta 34 28,3 

Otel 86 71,7 

Toplam 120 100,0 

     

Araştırmaya katılan öğrencilerin %51’i erkek, %49’u ise kız öğrencilerden oluşmaktadır. 

Öğrencilerin %78’ini 18-21 yaş aralığında; %46’sı seyahat programında okumakta ve %72’si 

otelde çalıştıklarını ifade etmiştir. 

İfadelerin faktör yükleri ile Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve güvenirlik analizi için Cronbach 

Alpha değerleri saptanmıştır. Verilerin normal dağılımına (Kolmogorov-Smirnov Test) ve 

homojenliğine ilişkin testler yapıldığında, p değerlerinin 0,05’ten küçük olduğu tespit edilmiş, 

dolayısıyla veriler parametrik test koşulları sağlamadığı için parametrik olmayan testler bağımsız 
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iki grubun karşılaştırılmasında Mann-Whitney U Testi, birbirinden bağımsız ikiden fazla grubun 

karşılaştırılmasında ise Kruskal-Wallis H Testi kullanılarak veriler analiz edilmiştir. Güvenilirlik 

analizi sonucunda Cronbach Alpha değeri 0,84 çıkmıştır.  

Tablo 2: Öğrencilerin Turizm Algısına Yönelik Faktör Analizi 

Faktörler Faktör 

Yükleri 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Kişi-Turizm Sektörü Uyumu      

Kısa sürede sektörde iyi noktalara 

geleceğimi düşünüyorum 

,807  

 

 

 

11,087 

 

 

 

 

,836 

3,67 1,292 

Tempolu iş ortamını severim 

,793 

4,03 1,076 

Kişiliğim turizm endüstrisinde çalışmaya 

uygundur. ,758 

3,80 1,135 

İnsanlara hizmet etmek beni mutlu eder. 
,735 

3,66 1,185 

Turizm sektöründeki işlerde bilgi ve 

becerilerimi kullanabilirim. ,632 

4,06 1,040 

Ücret ve ek Ödemeler      

Turizm sektöründeki birçok işin ücreti 

çok düşüktür. ,775 

 

 

 

 

 

 

21,691 

 

 

 

 

 

 

,816 

3,51 1,181 

Bu sektörde çok para kazanabileceğimi 

düşünmüyorum. ,738 

3,19 1,324 

Sektör dışındaki ek gelirler (prim, 

konaklama, ulaşım, ikramiye) 

yetersizdir. 

,714 

3,40 1,350 

Daha önceki mezunlar sektörde iyi 

pozisyonlarda değillerdir. ,647 

3,27 1,214 

Bu sektördeki birçok işin ücreti 

ekonomik olarak rahat bir hayat sürmek 

için yetersizdir. 

,640 

3,44 1,228 

Turizmde çalışmak toplumda garsonluk 

mesleği ile eşdeğer olarak algılanıyor. ,507 

3,68 1,329 
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Araştırmada turizm bölümünde okuyan öğrencilerin turizme ilişkin bakış açılarını 

boyutlandırabilmek amacıyla temel bileşenler (principal components) yöntemi ve varimax 

rotasyonu kullanılarak faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda 7 faktör boyutu ortaya 

çıkmıştır. Bunlar; kişi-turizm sektörü uyumu, ücret ve ek ödemeler, çalışma koşulları, sosyal 

statü ve terfi, motivasyon, yöneticiler ve iş arkadaşları ve özel hayat boyutlarıdır (Tablo 2). 

Boyutların her biri için güvenilirlik analizi yapılarak boyutların kendi içlerindeki güvenilirlik 

düzeyine de bakılmıştır. Toplam 33 ifadenin faktör analizine tabi tutulması sonucunda toplam 

varyansın yaklaşık %70’ini açıklayan 7 faktör elde edilmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin örneklem 

yeterliliği, 0,718 (p<0,000), verinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir. Oran ne 

kadar yüksek olursa veri seti faktör analizi yapmak için o kadar iyidir denilmektedir (Kalaycı, 

2005: 322) 

Tablo 3’de çalışma koşulları, sosyal statü ve terfi ve motivasyon boyutları yer almaktadır. 

Çalışma koşulları toplam varyansın %30’unu, sosyal statü ve terfi toplam varyansın %38’ini ve 

motivasyon boyutu toplam varyansın %44’ünü temsil etmektedir. Boyutların kendi içlerindeki 

güvenilirlik düzeylerine bakıldığında çalışma koşulları Alpha değeri: 0,83; sosyal statü ve terfi 

Alpha değeri: 0,74 ve motivasyon boyutunda ise Alpha değeri: 0,71 çıkmıştır.  

 

Tablo 3: Öğrencilerin Turizm Algısına Yönelik Faktör Analizi (Devamı) 

Faktörler Faktör 

Yükleri 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Çalışma Koşulları      

Turizm sektöründe çalışma saatleri 

çok uzundur. ,869 

 

 

 

30,044 

 

 

 

,834 

3,81 1,204 

Turizm endüstrisinde çalışma 

saatleri düzensizdir.  ,845 

3,79 1,309 

Turizm sektöründeki çalışma 

ortamı streslidir. ,682 

4,03 1,076 

Sektörde çalışarak aile yaşantısını 

sürdürmek zordur. ,314 

3,76 1,167 

Mevsimsellik özelliğinden dolayı 

turizm sektöründe daimi bir iş 

bulmak zordur. 

,343 

3,77 1,255 

Turizm endüstrisindeki işler çok 

yorucudur. ,495 

  3,89 1,136 

Sosyal Statü ve Terfi   

 

 

 

  

Sektörde terfi imkânları kısıtlıdır. 
,751 

3,39 1,117 
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Turizm sektöründe çalışmak 

toplumda fazla saygı görmüyor. ,729 

 

 

37,568 

 

 

 

,735 

 

3,17 1,239 

Sektörde tanıdığı (torpili) 

olmayanın terfi etmesi zordur. ,721 

3,67 1,232 

Yöneticiler çalışanların işletmeye 

olan bağlılıklarını arttırmak için 

yeterli çaba  

göstermez.  

,535 

3,28 1,189 

Motivasyon    

Sektörde çalışanların çalışma isteği 

ve motivasyonu yüksektir. ,831 

44,153 ,705 3,36 1,242 

Turizm sektöründe çalışmayı 

eğlenceli buluyorum. ,663 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,63 1,296 

Turizm sektöründe fiziksel çalışma 

koşulları genelde iyidir. ,566 

3,19 1,259 

 

Tablo 4’de görüldüğü gibi yöneticiler ve iş arkadaşları ve özel hayat boyutları görülmektedir. 

Yöneticiler ve iş arkadaşları boyutu toplam varyansın %51’ini, özel hayat boyutu toplam 

varyansın %70’ini temsil etmektedir. Yöneticiler ve iş arkadaşları boyutunun Alpha değeri: 0,65 

iken, özel hayat boyutu Alpha değeri: 0,56 çıkmıştır.  

 

Tablo 4: Öğrencilerin Turizm Algısına Yönelik Faktör Analizi (Devamı) 

Faktörler Faktör 

Yükleri 

Açıklanan 

Varyans 

Cronbach 

Alpha 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Yöneticiler ve İş Arkadaşları      

Sektörde çalışan yöneticilerin 

birçoğu turizm eğitimi 

almamışlardır. 

,739 

 

 

 

50,565 

 

 

 

,646 

3,37 1,289 

Turizm sektöründe çalışanların 

genelde eğitim seviyesi düşüktür. 
,708 

2,93 1,203 

Turizm sektörü çalışanlarında ekip 

ruhu gelişmemiştir. 
,591 

2,78 1,245 

Sektörde turizm eğitimi almayan 

çalışanlar eğitim alanlarla 

geçinemezler. 

,479 

3,23 1,299 

Turizm sektöründe çalışmak ahlaki 

değerlerden ödün vermeyi 

gerektirir. 

,736 2,98 1,378 

Özel Hayat      



 

615 

 

 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 
 

Özel hayatım benim için çok 

önemlidir. 

,373  

 

 

69,919 

 

 

 

,558 

4,07 1,255 

Hafta sonu tatili benim için çok 

önemlidir.  

393 3,78 1,247 

Turizm sektöründe genelde 

çalışanlar arasında işbirliği vardır. 

,620 3,45 1,194 

Çalışanlar terfi ettirilirken 

tecrübeleri dikkate alınır. 

,461 3,58 1,135 

Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO)=0,718 

Bartlett testi: χ2 =1717,782;  

p=0,000 

  

 

 

Öğrencilerin cinsiyetlerine göre turizme yönelik algılarının karşılaştırılması yapıldığında 

istatistiksel olarak herhangi bir anlamlılık (p<0,05) görülmemiştir. Öğrencilerin cinsiyetlerinin 

onların turizmi algılamalarında herhangi bir farklılık yaratmadığı söylenebilir (Tablo 5).  

 

Tablo 5: Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Turizme Yönelik Algılarının Karşılaştırılması 

Boyutlar Cinsiyet N Sıralama 

Değeri 

Sıralama 

Değerleri 

Toplamı 

Mann-

Whitney U 

P 

       

Kişi-Turizm 

Sektörü Uyumu 

Kadın 

Erkek 

58 

58 

57,47 

59,53 

3333,00 

3453,00 

1622,000 ,739 

Ücret ve Ek 

Ödemeler 

Kadın 

Erkek 

58 

58 

58,86 

58,14 

3414,00 

3372,00 

1661,000 ,908 

Çalışma Koşulları Kadın 

Erkek 

58 

58 

56,72 

60,28 

 

3290,00 

3496,00 

1579,000 ,568 

Sosyal Statü-Terfi Kadın 

Erkek 

58 

58 

59,06 

57,94 

 

3425,50 

3360,50 

1649,500 ,857 

Motivasyon Kadın 

Erkek 

58 

58 

54,59 

62,41 

3166,00 

3620,00 

1455,000 ,207 

Yönetici ve 

Arkadaşları 

Kadın 

Erkek 

58 

58 

60,54 

56,46 

3511,50 

3274,50 
1563,500 

,512 

Özel Hayat Kadın 

Erkek 

58 

58 

59,99 

57,01 

3479,50 

3306,50 

1595,500 ,630 

*p<0,05       

 

Öğrencilerin yaşlarına göre turizm algılarının değişip değişmediğine bakıldığında, herhangi bir 

farklılaşma olmadığı saptanmıştır. Dolayısıyla, öğrencilerin yaşlarının turizme yönelik 

algılamaları üzerinde bir etkisinin olmadığı söylenebilir (Tablo 6). 
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Tablo 6: Öğrencilerin Yaşlarına Göre Turizme Yönelik Algılarının Karşılaştırılması   

Boyutlar Yaş N M.R. Chi-Square P 

 

 

Kişi-Turizm 

Sektörü Uyumu 

 

18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

 

 

2 

91 

21 

2 

2 

 

22,50 

62,17 

53,48 

45,75 

52,00 

 

 

4,001 

 

 

 

 

 

,406 

 

 

Ücret ve Ek 

Ödemeler 

 

18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

 

 

2 

91 

21 

2 

2 

 

61,50 

56,59 

64,79 

103,50 

90,50 

6,142 

 

 

 

,189 

 

 

 

Çalışma Koşulları 

 

18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

 

 

2 

91 

21 

2 

2 

 

66,25 

57,92 

65,19 

100,50 

23,75 

5,970 

 

 

 

,201 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Statü-Terfi 

 

18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

 

 

2 

91 

21 

2 

2 

 

106,50 

58,60 

54,40 

86,50 

80,00 

6,322 

 

 

 

,176 

 

 

 

Motivasyon 

18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

 

2 

91 

21 

2 

2 

 

60,25 

60,74 

54,67 

53,75 

58,75 

 

,606 

 

 

 

,962 

 

 

Yönetici ve 

Arkadaşları 

 

18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

 

 

2 

91 

21 

2 

2 

 

70,25 

54,95 

77,52 

83,00 

43,00 

9,106 

 

 

 

,059 

 

 

 

Özel Hayat 

 

18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

 

 

2 

91 

21 

2 

2 

50,50 

59,40 

61,69 

66,25 

43,50 

,753 

 

 

 

,945 

*p<0,05      
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Öğrencilerin okudukları programa göre turizm algılamalarının değişip değişmediğine 

bakıldığında sadece çalışma koşulları değişkeni ile okudukları program arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Öğrenciler, okudukları program ile çalıştıkları 

işletmelerdeki çalışma koşullarının onların sektör ile ilgili algılarında farklılık 

yarattığını ifade etmişlerdir.  

 

Tablo 7: Öğrencilerin Okudukları Programa Göre Turizme Yönelik Algılarının Karşılaştırılması 

(Kruskall Wallis H Testi) 

Boyutlar Program N M.R. Chi-Square P 

 

Kişi-Turizm 

Sektörü Uyumu 

Seyahat 

Otel 

Rehberlik 

Aşçılık 

54 

17 

16 

31 

 

 

50,97 

61,88 

65,50 

69,95 

 

6,888 

 

 

,076 

 

Ücret ve Ek 

Ödemeler 

Seyahat 

Otel 

Rehberlik 

Aşçılık 

54 

17 

16 

31 

 

61,86 

56,79 

66,06 

53,48 

 

1,918 

 

 

,590 

 

 

Çalışma Koşulları 

Seyahat 

Otel 

Rehberlik 

Aşçılık 

54 

17 

16 

31 

 

60,29 

44,59 

48,16 

72,16 

9,359 

 

 

,025* 

 

 

Sosyal Statü-Terfi 

Seyahat 

Otel 

Rehberlik 

Aşçılık 

54 

17 

16 

31 

 

62,03 

54,00 

67,91 

53,77 

 

2,591 

 

 

,459 

 

 

Motivasyon 

Seyahat 

Otel 

Rehberlik 

Aşçılık 

54 

17 

16 

31 

 

62,42 

58,41 

49,53 

60,16 

 

1,805 

 

 

,614 

 

Yönetici ve 

Arkadaşları 

Seyahat 

Otel 

Rehberlik 

Aşçılık 

54 

17 

16 

31 

 

58,83 

68,53 

69,59 

50,50 

4,775 

 

 

,189 

 

 

Özel Hayat 

Seyahat 

Otel 

Rehberlik 

Aşçılık 

54 

17 

16 

31 

 

58,69 

54,41 

68,63 

59,00 

1,577 

 

 

,665 

*p<0,05      
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Öğrencilerin çalıştıkları işletme türüne göre turizme yönelik algılamalarının karşılaştırılması 

yapıldığında “kişi-turizm sektörü uyumu” ve “çalışma koşulları” boyutları arasında anlamlı 

farklılıklar görülmektedir. Bu farklılığın öğrencilerin çalıştıkları işletme türü ile “kişi-turizm 

sektörü uyumu” boyutu (,026<0,05) arasında olduğu; yine öğrencilerin çalıştıkları işletme türü ile 

“çalışma koşulları” boyutu (,016<0,05) arasında anlamlı ilişki söz konusudur.  

 

Tablo 8: Öğrencilerin Çalıştıkları İşletme Türüne Göre Turizme Yönelik Algılarının 

Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi) 

Boyutlar İşletme N Sıralama 

Değeri 

Sıralama 

Değerleri 

Toplamı 

Mann-

Whitney U 

P 

Kişi-Turizm 

Sektörü Uyumu 

Acenta 

Otel 

32 

85 

47,67 

63,26 

1525,50 

5377,50 
997,500 ,026* 

Ücret ve Ek 

Ödemeler 

Acenta 

Otel 

32 

85 

65,92 

56,39 

2109,50 

4793,50 

1138,500 ,175 

Çalışma 

Koşulları 

Acenta 

Otel 

 

32 

85 

71,30 

54,37 

2281,50 

4621,50 

966,500 ,016* 

Sosyal Statü-

Terfi 

Acenta 

Otel 

32 

85 

63,70 

57,23 

2038,50 

4864,50 
1209,500 

,355 

Motivasyon Acenta 

Otel 

32 

85 

55,88 

60,18 

1788,00 

5115,00 

1260,000 ,538 

Yönetici ve 

Arkadaşları 

Acenta 

Otel 

32 

85 

63,95 

57,14 

2046,50 

4856,50 
1201,500 

,331 

Özel Hayat Acenta 

Otel 

32 

85 

54,36 

60,75 

1739,50 

5163,50 

1211,500 ,360 

       

*p<0,05       

 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Dünya çapında en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerin başında yer alan turizm sektöründeki 

faaliyetlerinin sürdürülebilir olabilmesi, sektördeki diğer paydaşlar kadar turizm eğitimi alan 

öğrencilerin turizme olan katılımıyla gerçekleşmektedir. Bu nedenle turizm eğitimi alan 

öğrencilerin genel olarak turizme yönelik görüşlerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu 

açıdan Muğla Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu turizm bölümü öğrencilerinin turizme 

yönelik algıları çalışma koşulları, kişi-turizm uyumu, sosyal statü–terfi, yönetici ve iş arkadaşları, 

ücret ve ek ödemeler, motivasyon ve özel hayat boyutlarına göre incelenmeye çalışılmıştır. 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir: Öğrencilerin cinsiyetlerinin ve yaşlarının 

onların turizmi algılamalarında herhangi bir farklılık yaratmadığı söylenebilir. Öğrencilerin 

okudukları programa göre turizm algılamalarının değişip değişmediğine bakıldığında sadece 

çalışma koşulları değişkeni ile okudukları program arasında anlamlı bir farklılık olduğu 
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görülmektedir. Öğrenciler, okudukları program ile çalıştıkları işletmelerdeki çalışma koşullarının 

onların sektör ile ilgili algılarında farklılık yarattığını ifade etmişlerdir.  

Öğrencilerin çalıştıkları işletme türüne göre turizme yönelik algılamalarının karşılaştırılması 

yapıldığında “kişi-turizm sektörü uyumu” ve “çalışma koşulları” boyutları arasında anlamlı 

farklılıklar görülmektedir. Bu farklılığın öğrencilerin çalıştıkları işletme türü ile “kişi-turizm 

sektörü uyumu” boyutu arasında olduğu; yine öğrencilerin çalıştıkları işletme türü ile “çalışma 

koşulları” boyutu arasında anlamlı ilişki söz konusudur.  

Bu alanda yapılan bazı çalışma sonuçlarına aşağıda yer verilmiştir. Karacan ve Karacan’ın 2004 

yılında yaptığı çalışmada öğrencilerin staj yaptıkları kurumların %70’lik oranla en fazla özel 

sektör olduğu, bunu %13,5’luk oranla kamu kurumlarının izlediği ve kalan kısmını da muhasebe 

büroları ağırlıklı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların oluşturduğu görülmektedir. Staj 

yapılan yerin ikamet edilen bölge ile yakın olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırma 

sonuçlarına göre öğrenciler yaptıkları stajın kendilerine tecrübe kazandıracağına inanmakta, hatta 

staj yerinin belirlenmesinde ikamet bölgesine yakın olmaya kıyasla tecrübe kazanma faktörünü 

daha önemli görmektedir. Bu sonuçlardan hareketle öğrencilerin staja karşı olumlu düşünce 

içinde oldukları söylenilebilir (Karacan ve Karacan, 2004: 168).  

Staj dönemiyle ilgili olarak araştırmadan elde edilen sonuçlara bakıldığında, öğrenciler staj 

yerlerinde kendilerine yeterli düzeyde bilgi verilmemesinin nedenleri olarak daha çok işlerin 

yoğunluğunu ve kendilerine geçici eleman olarak bakılmasını ileri sürmüşlerdir. Öğrenciler, 

stajın öğrencilerin derslerine katkı sağladığını belirtmişlerdir. Yine stajın beklenen faydayı 

sağlayabilmesi için denetimin artırılması gerektiği ve uygun staj yerinin seçilmesi önemli 

faktörler olarak araştırma sonucunda elde edilen sonuçlardandır. Stajı, mesleği yakından tanıma 

olanağı olarak görme imkânı ve teorik bilgilerle uygulamanın karşılaştırılması olarak 

değerlendiren öğrencilerin sayısının fazla olduğu da araştırmadan elde edilen ve stajın öğrenciler 

tarafından olumlu görüldüğünü ortaya koyan bir diğer sonuçtur. Staj yerlerince öğrencilere maddi 

imkânlardan çok yemek, yol parası-servis gibi diğer imkânların sağlandığıdır (Karaman, Güven 

ve Yıldırım, 2018: 104).  

Akay, Uslu ve Sancar’ın 2018 yılında yapmış olduğu çalışmada; öğrenciler staj yeri bulmakta 

herhangi bir sorun yaşamadıklarını, staj sürelerinin mesleki becerilerinin gelişmesi açısından 

yeterli olduğunu ve bu konuda herhangi bir sorun yaşamadıklarını belirtmişlerdir. Okul-

üniversitede öğrenilen teorik bilgilerin staj esnasında yapılan işlerde yararlı olduğunu, çalıştıkları 

işletmelerde stajyer öğrencilere karşı herhangi bir önyargının bulunmadığı konusunda kararsız 

olduklarını, staj dönemini turizm sektöründe mesleği öğrenmenin bir parçası olarak gördüklerini 

belirtmişlerdir (Akay, Uslu ve Sancar, 2018: 233). 

Dolmacı ve Duran’ın yaptığı çalışmada da; stajın kariyer hedeflerine etkisi olup olmadığı hususu 

sorgulandığında, 18- 23 yaş aralığındaki öğrencilerin staj uygulamasının hem sosyo-kültürel ve 

mesleki gelişimlerine hem de kariyer hedeflerine ulaşmaya olumlu etkisi olduğu görüşü 

taşıdıkları belirlenmiştir. Staj sırasında işyerlerinde yeterli bilgi ve belgeye ulaşamama, ulaşım, 

yemek vb. gibi maddi desteklerin çoğunlukla sağlanmaması konularında, önemli sayıda öğrenci 

olumsuz görüşlerini ortaya koymuştur (Dolmacı ve Duran, 2017: 265).  
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Elde edilen sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunulabilir:  

Staj yapılan kurumların çoğunun özel sektör kurumları olduğu dikkate alındığında özel sektöre 

stajın öneminin anlatılması ve gereken ilgi ve desteği özel sektör kuruluşlarından alınmasının 

gereği bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu konuda okul yönetimleri faaliyetlerini artırmalı, özel 

sektör kurumları ile daha yakın ilişkiler kurulmalıdır.  

Öğrenciler, staj eğitimleri boyunca koordinatörler tarafından kontrol edilmedikleri için 

işletmelerin onlar üzerindeki baskısının arttığını ifade etmişlerdir. Bu nedenle, okul tarafından 

kontrolün sağlanmasının onların sektörde kalma eğilimlerini arttıracaktır.  

Okullarda verilen öğretim ile sektörün ihtiyaçlarının örtüşmesi çatışmaları önleyeceği için iş 

yerleri ve eğitim kurumları bu doğrultuda paralel hareket etmelidir. Böylece, ortak çalışma ile 

oluşturulmuş müfredatlarda okuyan öğrenciler daha donanımlı olacak ve staj eğitimi ile ön 

çalışmayı yapmış olan, hazır iş gücü şeklindeki stajyerler, daha sonra iş hayatına da kolayca 

atılabileceklerdir.  
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TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ ETİK DAVRANIŞLARININ 

STAJYER BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

 

Arzu GÜRDOĞAN203, Semra TETİK204 
 

 

ÖZET 
Hizmet unsurunun vazgeçilmez bir parçası olan etik kavramı özellikle turizm işletmelerinde gün 

geçtikçe ağırlığını daha da hissettirmektedir. Bu kavram, özellikle turizm işletmelerinde staj yapan 

öğrenciler açısından da önem arz etmektedir. Staj faaliyetlerinin gerek turizm işletmeleri gerekse 

stajyerlerin sektörü tanıması ve teorik eğitimin pratiğe dökülmesi gibi katkıların elde edilmesinde 

yardımcı olduğu bilinmektedir. Staj programları, öğrencilerin teorik alt yapılarının somutlaştırılması 

yönüyle büyük önem taşımaktadır. Staj sayesinde turizm işletmelerinde teorik bilgi ile pratik bilgi 

uyumlu hale getirilmektedir. Bu sayede öğrencilerin yeterlilik düzeyleri geliştirilmektedir. Bununla 

birlikte öğrenciler, geleceklerine ilişkin karar almada daha gerçekçi bir tutum sergilemektedir. Staj 

programı, öğrencilerin beklentileri, kişilikleri ve iş koşulları arasında kıyaslama yapabilme olanağı 

vermesiyle öğrencilere büyük ölçüde faydalı olmakta diğer yandan turizm işletmelerine de çeşitli 

noktalarda yararlar sağlamaktadır. Öncelikle işletmeler açısından işgücüne anlık erişim imkanı 

tanımaktadır. Bu programlar, stajyer olarak çalışanları önceden staj yoluyla deneyerek, bir süreçten 

geçirmektedir. Dolayısıyla bu uygulamalar işletmenin uzun vadede ulaşmayı planladığı hedefleri 

gerçekleştirmesinde etkin rol oynamaktadır. Ancak, bütün bu uygulamaları gerçekleştirirken 

işletmede çalışan yönetici ya da işgörenlerin yaptıkları iş ile ilgili etik ilkelere uyması 

beklenmektedir. İşletmelerdeki etiksel ortam, çalışanların tutum ve performansını etkilediği gibi, işe 

yeni girenlerin tutumlarını da etkilemektedir. İşletmede etiksel bir ortam yoksa, çalışanların iş 

arkadaşlarına ve işletmeye olan bağlılıkları düşük olmaktadır. İşletme ve işgörenler arasındaki iş 

etiğine uygun olmayan ilişkiler, işgörenleri stres altında bırakmakta, işgörenlerin zamanlarının 

önemli bir bölümünü kendilerini korumaya ve geçmişte verdikleri kararların doğruluğunu ispat 

etmeye harcamalarına, dolayısıyla da, verimlilik ve performans sorunları yaşamalarına neden 

olmaktadır. Turizm işletmelerinde verilen hizmetin niteliksel bakımdan tam olarak ihtiyacı 

karşılayabilmesi için yönetici ve çalışanlarının etik ilkeler doğrultusunda hareket etmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda, araştırmanın amacı turizm işletmelerindeki çalışanların etik 

davranışlarının, stajyer öğrenci gözüyle değerlendirilmesidir. Bu amaçla yola çıkılarak Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu turizm öğrencileri ile anket soruşturması 

gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, stajyer öğrenciler, etik dışı davranışlarla çok fazla 

karşılaştıklarını ve bu davranışların onların turizm sektöründe kalma düşüncelerini olumsuz yönde 

etkilediğini ifade etmişlerdir.  

Anahtar Sözcükler: Çalışanların Etik Davranışları, İş Etiği, Turizm İşletmeleri. 
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GİRİŞ 

Turizm disiplinler arası bir konu olarak, birçok toplum ve doğa bilimi ile yakın bir ilişki 

içindedir. Turizmde, birçok konu ve sorun etik uygulamalar ile ilgilidir. Turizm endüstrisinde 

farklı çıkarlar peşinde koşan birçok taraf bulunmaktadır. Turizmin sosyo-kültürel, ekonomik ve 

çevresel boyutları birçok karmaşık etkiye neden olabilmektedir. Tüm bu özel durumlar, turizmin 

etik olarak incelenmesini gerekli kılmaktadır (Aslan ve Kozak, 2006: 50). 

Etik kavramını, “Belli bir yaşama idealini hayata geçirebilmek için mücadele eden, üyesi olduğu 

toplumun yaşayışını eleştiren, hatta mahkûm eden, mevcut değerler silsilesi yerine alternatif 

değerleri koyan, yaşama kurallarını açık seçik tanımlayan, kısaca hayata anlam katan ahlaki 

ilkeler teorisi ve felsefe disiplini” olarak tanımlamaktadır. Ahlak ise bireyin diğer toplumsal 

düzen kurallarının etkisi olmadan kendini denetlemesidir. Bununla birlikte TDK, ahlak 

kavramını, “Belli bir dönemde belli insan topluluklarınca benimsenmiş olan, bireylerin 

birbirleriyle ilişkilerini düzenleyen törel davranış kurallarının, yasalarının, ilkelerinin toplamı” 

olarak tanımlamıştır (Olcay ve Sürme, 2015: 1114). 

Etik (Ethics) Yunanca karakter anlamına gelen ethos ahlak (morality) Latince “adet” gelenek 

anlamına gelen moralis ve “terbiye-üslup” anlamına gelen manners kavramlarından gelmektedir. 

Etik kavramı daha çok bireylerin karakterlerine yönelik olarak algılanırken ahlakilik (morality) 

insanların birbirleriyle olan ilişkilerine dikkat çekmektedir. Etik bir ahlaki eylem kuramıdır ama 

bunu öncelikle “bilgi” adına değil “eylem” adına gerçekleştirir. Bu nedenle etik salt kuram 

oluşturma amacıyla geliştirilmiş bir kuram; salt entelektüel bir doyuma hizmet eden zihinsel bir 

çalışma değil en başta düşünce ve eylem ilişkisidir (Yılmazer ve Bahadır, 2011: 23).  

Etik ve ahlak kavramı genellikle birbiri ile karıştırılan iki kavramdır. “Ahlak kelimesi, toplumsal 

yaşamın olanaklı, uyumlu, olumlu, verimli olabilmesi için, toplum üyelerinden beklenen davranış 

biçimleri ile kurallardır. Ahlak; toplum içinde bireylerin davranışlarını ve kişilerarası ilişkilerini 

düzenlemek amacıyla başvurulan, belli bir dönemde belli insan toplulukları tarafından 

benimsenen geleneksel davranış kurallarının ve ilkelerinin bütünü olarak da tanımlamaktadır”. 

Ahlak olguların veya davranışların ahlaki yapısını inceler; etik ise, bu olgu veya davranışların 

sebeplerini sorgular. Etik anlaşılması zor olan ahlaki eylemlere açıklık getirip olguların 

anlaşılmasını sağlar. “Etik, bulunduğu yer ve geleneğe göre değil, bulunduğu yer ve geleneğin 

şartları altında, uygun karar alma ve davranış tarzında bulunmaktır. Etik insanları ahlaklı 

yapmaz.” Toplumca ahlaklı sayılan insan etik kurallara uygun davranıyor demek değildir. Ahlak 

ve etik kavramının ortak özelliği, insanlar arasındaki tanzim eden (düzenleyen) davranış kuralları 

olarak nitelendirilmeleridir (Tarım ve Kıngır, 2017: 396).  

Etik kavramı, davranışa yön veren ilke ve değerleri temsil etmektedir. Çoğu zaman, etik 

konularının işletmeye karıştırılmaması gerektiği söylenmektedir. İşletmenin varlığını sürdürmesi 

için gerekli olan kârın, ahlaki ilke ve değerlerden daha öncelikli olduğu savunulmaktadır. Bunun 

dayanağı ise etik davranışta bulunmanın maliyetinin, aldatıcı uygulamalardan ortaya çıkabilecek 

faydalardan daha fazla olduğu ve aldatıcı uygulamaların, kısa dönemde daha yüksek satışlara 

öncülük etmesidir. Etiğe karşı olan bu görüş, işletmenin sosyal yapının bir parçası olduğunu ve 

dolayısıyla ahlaki kısıtları konu alması gerektiğini dikkate almamaktadır. Davranışsal durumu, 
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etik açıdan ele almak ise son derece önemlidir (Demirgüneş Külter, 2015: 6). Etik konusunda 

yabancı literatürde de çok sayıda tanım denemesi bulunmaktadır. Bunlardan McNamara (2005); 

neyin doğru ya da yanlış olduğunu öğrenmek ve doğru olanı yapmak,  Manning ve Reece (2004); 

davranışları ve ahlaki yargıları yönlendiren kurallar, Keung (2000); bireysel davranışlara yerleşen 

ahlaki prensipler ve standartlar sistemi ve Beu ve Buckley (2004) ise geniş kitlelerce kabul edilen 

ve karar vermede kullanılan yasal ve ahlaki yargılar şeklinde ifade etmektedir (Sarıışık, Akova ve 

Çontu, 2006: 23). 

Dünya Turizm Örgütü, 13. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdiği Santiago-Şili’de, turizmin toplum 

ve çevreye olumsuz etkilerini azaltmak, dünya turizminin sorumlu ve sürdürülebilir gelişimini bir 

dizi ilkeye bağlamak amacıyla, 1 Ekim 1999 tarihinde, üzerinde iki yıldır çalıştığı aşağıdaki 

Turizmde Global Etik İlkeler Bildirgesi’ni kabul etmiştir. 1998 yılında, turizm etik ilkeleri 

hazırlanmış ve 24 Eylül-1 Ekim 1999 tarihlerinde Şili’nin Santiago şehrinde yapılan toplantıda 

küresel etik ilkeleri onaylanmıştır. Toplam on maddeden oluşan “Küresel Turizm Etik İlkeler” şu 

konularda belirlenmiştir (http://ethics.unwto.org/content/full-text-global-code-ethics-tourism. 

Erişim: 25.10.2018). Bu konular: “turizmin toplumlararası karşılıklı anlayışa katkısı, turizmin 

bireysel ve kollektif yönleri, sürdürülebilir gelişmenin unsuru olarak turizm, kültürel mirası 

kullanan ve zenginleştiren unsur olarak turizm, ülke ve toplumların refahını artıran bir faaliyet 

olarak turizm, turizmin geliştirilmesinde tarafların yükümlülükleri, turizme katılma hakkı, turizm 

hareketinde özgürlük, turizm sektöründe çalışanların ve girişimcilerin hakları ve turizmde global 

etik ilkelerin uygulanması”dır.   

Turizm sektöründe karşılaşılan en önemli etik sorunlar; çıkar çatışmaları, çalışanların 

karakterleri, maaş ve ödüllendirme, ticari sırların dışarıya aktarılması gibi durumlar şeklinde 

ifade edilmektedir. Fakat turizm işletmelerinin önemli bir kısmının etik kodlara sahip olduğu ya 

da sahip olmaya çalıştığı ama sektörde uygulamalarının diğer sektörlere göre düşük düzeyde 

kaldığı dikkat çekmektedir (Koçoğlu ve Avcı, 2018: 542). 

Doğru davranma anlayışı, değerleri, ilkeleri ve standart sistemlerini kapsayan ve bunları özgür 

irade ve vicdanıyla yaşama geçirmeyi gerektiren “Etik Kurallar”, bir öz disiplin yaratarak tüm 

işletmelerin uzun dönemde ayakta kalmalarını sağlayacak önemli derecedeki destek 

unsurlarındandır. Bu çerçevede, tüketicinin turistik ürünü satın almak istemesiyle başlayan 

iletişimin doğru kurulamaması, en küçük bir hatanın veya tüketiciyi yanlış yönlendirmenin 

bedelinin çok ağır olabileceği turizm sektöründe, tüm pazarlama karma elemanları kapsamında 

girişilen faaliyetlerde etik ilkeler çerçevesinde hareket edilmesi, uzun vadede gerek işletme, 

gerekse ülke çıkarlarına son derece olumlu katkılar olarak karşılığını verecektir (Pelit ve Güçer, 

2004: 83).  

Etik dışı davranışların kaynağı bireysel algılama yanlışlıkları ve toplumsal dejenerasyonun 

sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Etik dışı davranışlar, örgüt içerisinde çeşitli nedenlerle 

meydana gelen çatışmalar,  saldırgan davranışlar ve davranışsal sorunları ifade etmektedir. Hangi 

nedenlerle ve hangi düzeyde çıkmış olursa olsun etik dışı davranışlar örgütsel yaşamın kalitesini, 

çalışanların motivasyonunu, performansını, bağlılığını ve tatminini olumsuz yönde 

etkilemektedir (Gül, 2006: 69). 



 

624 

 

 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 
 

Etik değerler toplum tarafından, kişilerin bir işin doğru veya yanlış olduğuna dair ahlaki yargıları 

ile dürüstlük düşünceleri ise kendi inançları sonucunda meydana gelmektedir. Bu sebeple 

bireyler, farklı inançlara sahip kişilerle iletişime geçtiklerinde kendi inançları da etkilenmektedir. 

Etik bir iş ortamının yaratılması sürecinde bu etkilenme gerçeği göz önünde bulundurulmalı; 

personelin kendi arasındaki farklılıkların dengelenmesi çalışmalarının yanı sıra, personel ve 

toplum arasında bulunan değer ve inanç farklılıkları da dengelenmeye çalışılmalıdır. Etik bir iş 

ortamı yaratılmasında dikkat edilmesi gereken bir başka nokta, iş çevresini ve çalışanları 

etkileyen etik kuralların sayısı az olan üst düzey yöneticileri tarafından belirlenmiş olabileceğidir. 

Bu durumda üst düzey yöneticilerin etik yaklaşımları doğru ve toplum genellerine uygunsa 

problem oluşmamakta, bunun tersi bir durumda işletme son derece yanlış etik kurallar ile 

yönetilebilmektedir (Pırnar, 2000: 6). 

 

BULGULAR 

Tablo 1’de Araştırma, turizm eğitimi alan öğrencilerin yapmış oldukları staj uygulamalarında 

sektör çalışanlarının etik davranışlarının stajyer bakış açısıyla değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmada, anket tekniği kullanılmış olup Olcay ve Sürme tarafından geliştirilmiş 

(2015) soru formundan yararlanılmıştır. Ölçümün güvenirliğini ölçmek amacıyla Cronbach’s 

Alpha testi uygulanmıştır. Cronbach’s Alpha Katsayısı 0, 84 çıkmıştır.   

Tablo 1: Demografik Özelliklerin Dağılımı 

Sosyo-Demografik Değişkenler N % 

Cinsiyet Erkek 59 50 

Kız 58 49,2 

  Toplam 117 94,2 

Yaş 18 yaş altı 3 2,5 

18-21 yaş 89 75,4 

22-25 yaş 18 15,3 

26-29 yaş 7 5,9 

  Toplam 117 99,2 

Okudukları Program Seyahat 69 58,5 

Otel 48 40,7 

  Toplam 117 99,2 

Çalıştıkları İşletme Acenta 53 44,9 

Otel 63 53,3 

Toplam 116 98,3 
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Öğrencilerin demografik özellikleri incelendiğinde, cinsiyetleri açısından %50’sinin erkek, 

%50’sinin kız öğrencilerden;  %75’inin 18-21 yaş aralığında; %59’unun seyahat programında 

okuduğu ve çalıştıkları işletmelere bakıldığında %53’ünün otel işletmelerinde çalıştıkları 

söylenebilir.  
Tablo 2: Öğrencilerin Yöneticilerin/Çalışanların Etik Davranışlarını Algılama Düzeyleri 

İfadeler Ortalama S.S. 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler rotasyon ve adaptasyon konusunda 

gerekli hassasiyeti gösterdi. 
3,29 1,409 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler bize verdiği görevleri tam olarak 

açıkladı. 
3,33 1,321 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler bizlerin gelişimi için çaba harcadı. 3,19 1,320 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler meslek sırlarını sakladı. 3,15 1,225 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler meslekle ilgili hizmet içi eğitim 

konusuna gerekli hassasiyeti gösterdi. 
3,27 1,375 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler meslekle ilgili yayınları ve teknolojik 

gelişmeleri takip etmemize fırsat sundu. 
3,12 1,321 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler duygu ve düşüncelerimize değer verdi. 3,23 1,317 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler müşterinin verdiği bahşişin eşit 

paylaşılması konusunda adil davrandı. 
3,03 1,432 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler diğer işgörenlerle bize eşit söz hakkı 

verdi. 
3,28 1,449 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler gereğinden fazla iş yükü yükledi. 3,17 1,322 

Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin, yöneticilerin/çalışanların etik davranışlarını algılama 

düzeylerinin hangi düzeyde olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Öğrencilerin beşli Likert ölçeğine 

göre 5: kesinlikle katılıyorum ifadesinden başlayıp, 1: Kesinlikle katılmıyorum ifadesine doğru 

cevaplamaları istenmiştir.  

 

Tablo 3: Öğrencilerin Yöneticilerin/Çalışanların Etik Davranışlarını Algılama Düzeyleri 

İfadeler Ortalama S.S. 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler cinsiyet ayrımcılığı yaptı. 2,81 1,390 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler kendi özel işlerinde bizleri kullandı. 2,47 1,412 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler sözlü tacizde bulundu. 2,10 1,310 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler onur kırıcı davranışlarda bulundu. 2,59 1,474 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler başarısızlığımızdan dolayı bizi küçük 

düşürdü. 
2,47 1,406 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler iş güvenliği konusunda gerekli 

önlemleri aldı. 
3,47 1,270 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler bizlerin ekonomik çıkarlarını korudu. 3,28 1,294 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler güvenli ve sağlıklı ortamlarda 

çalışmamıza yardımcı oldu. 
3,47 1,171 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler sosyal güvenlik haklarının 

korunmasına yönelik gerekli hassasiyeti gösterdi. 
3,38 1,313 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler izin haklarını düzenli 3,52 1,319 
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kullanmamızı sağladı. 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler dini inançlarımıza saygı gösterdi. 3,85 1,193 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler özel hayatlarımıza müdahalede 

bulundu. 
2,27 1,285 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler müşteri istek ve şikâyetleri ile 

ilgilendi. 
3,61 1,314 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenlerin sağlığına zararlı malların 

satışını yapmamızı istedi. 
2,12 1,334 

Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler işyerinde alkol veya uyuşturucu 

madde kullandı.   2,15 
1,460 

 

Genel 3,02  

 

Öğrencilerin etik davranışları algılama düzeylerinin ne olduğunun tespit edilmeye çalışıldığı 

Tablo 2 ve Tablo 3’deki ifadelere bakıldığında en yüksek düzeyin “Staj eğitimi sürecinde 

yöneticiler/işgörenler dini inançlarımıza saygı gösterdi” (ort:3,85) ifadesi olduğu, arkasından 

“Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler müşteri istek ve şikâyetleri ile ilgilendi” (ort: 3,61) 

ve “Staj eğitimi sürecinde yöneticiler/işgörenler izin haklarını düzenli kullanmamızı sağladı” 

(ort: 3,52) ifadelerinin yer aldığı görülmektedir. 

 

Tablo 4: Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Etik Davranışları Algılama Durumları (Mann-Whitney U 

Testi) 

Boyutlar Cinsiyet N Sıralama 

Değeri 

Sıralama 

Değerleri 

Toplamı 

Mann-

Whitney U 

P 

Mesleki Gelişim Kadın 

Erkek 

58 

57 

54,18 

59,77 

3034,00 

3407,00 

1438,000 ,363 

Eşit Davranma Kadın 

Erkek 

59 

56 

58,86 

58,14 

3344,00 

3326,00 

1574,000 ,660 

Tacizden Sakınma Kadın 

Erkek 

59 

56 

60,50 

55,37 

3569,50 

3100,50 

1504,500 ,408 

Çalışma Hayatının Kalitesini 

Yükseltme 

Kadın 

Erkek 

59 

56 

60,50 

55,37 

3569,50 

3100,50 

1615,000 ,831 

Özel Hayatın Gizliliği 

Hakkına Saygılı Olma 

Kadın 

Erkek 

59 

57 

59,49 

57,47 

3510,00 

3276,00 

1623,000 ,735 

Topluma ve Stajyerlere 

Örnek Olma 

Kadın 

Erkek 

59 

58 

63,77 

54,15 

3762,50 

3140,50 

1429,500 ,118 

*p<0,05       
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Tablo 4 incelendiğinde öğrencilerin cinsiyetlerine göre etik davranışları algılama düzeylerine 

Mann-Whitney U Testi ile bakılmıştır. Bu analiz sonucunda istatistiksel açıdan *p<0,05 olmadığı 

için herhangi anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.  

 

 

Tablo 5: Öğrencilerin Yaşlarına Göre Etik Davranışları Algılama Durumlarının Karşılaştırılması  

(Kruskall Wallis H Testi) 

Boyutlar Yaş N M.R. Chi-Square P 

Mesleki Gelişim 18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

2 

91 

21 

2 

2 

22,50 

62,17 

53,48 

45,75 

52,00 

 

 

4,001 

 

 

,406 

Eşit Davranma 18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

2 

91 

21 

2 

2 

61,50 

56,59 

64,79 

103,50 

90,50 

 

 

6,142 

 

 

,189 

Tacizden Sakınma 18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

2 

91 

21 

2 

2 

66,25 

57,92 

65,19 

100,50 

23,75 

 

 

5,970 

 

 

,201 

Çalışma Hayatının 

Kalitesini Yükseltme 

 

18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

3 

88 

17 

3 

4 

77,17 

57,25 

64,38 

49,00 

39,75 

3,100 

 

 

 

,541 

Özel Hayatın Gizliliği 

Hakkına Saygılı Olma 

 

18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

3 

88 

18 

3 

4 

67,50 

58,47 

56,67 

71,50 

50,88 

1,014 

 

 

 

,908 

Topluma ve Stajyerlere 

Örnek Olma 

 

18 yaş altı 

18-21 yaş 

22-25 yaş 

26-29 yaş 

30 yaş ve üzeri 

3 

89 

18 

3 

4 

35,00 

59,11 

56,19 

68,00 

80,38 

3,547 

 

 

,471 

*p<0,05      

 

 

Tablo 5 incelendiğinde öğrencilerin yaşlarına göre etik davranışları algılama düzeylerine 

Kruskall Wallis H Testi ile bakılmıştır. Bu analiz sonucunda istatistiksel açıdan *p<0,05 

olmadığı için herhangi anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Dolayısıyla, öğrencilerin etik 

davranışları algılama düzeylerinin yaşlarına göre değişmediği söylenebilir.  
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Tablo 6: Öğrencilerin Okudukları Programa Göre Etik Davranışları Algılama Durumlarının 

Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi) 

Boyutlar İşletme N Sıralama 

Değeri 

Mann-

Whitney U 

P 

Mesleki Gelişim Seyahat 

Otel 

66 

47 

56,03 

58,36 

1487,000 ,709 

Eşit Davranma Seyahat 

Otel 

69 

46 

56,45 

60,33 

1480,000 ,539 

Tacizden Sakınma Seyahat 

Otel 

69 

46 

60,24 

54,64 

1432,500 ,376 

Çalışma Hayatının 

Kalitesini Yükseltme 

Seyahat 

Otel 

68 

47 

57,15 

59,23 

1540,000 ,740 

Özel Hayatın Gizliliği 

Hakkına Saygılı Olma 

Acenta 

Otel 

69 

47 

56,97 

60,74 

1516,000 ,534 

Topluma ve Stajyerlere 

Örnek Olma 

Acenta 

Otel 

69 

48 

55,91 

63,45 

1442,500 ,229 

*p<0,05      

 

Tablo 6’ya bakıldığında öğrencilerin okudukları programa göre etik davranışları algılama 

düzeylerine Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır. Yapılan testin analiz sonucunda istatistiksel 

açıdan *p<0,05 olmadığı için anlamlı bir farklılık görülmemiştir.  Öğrencilerin okudukları 

programın onların etik davranışları algılamalarında bir etkisinin olmadığı söylenebilir.  

 

Tablo 7: Öğrencilerin Çalıştıkları İşletme Türüne Göre Etik Davranışları Algılama Durumlarının 

Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi) 

Boyutlar İşletme 

Türü 

N Sıralama 

Değeri 

Mann-

Whitney U 

P 

Mesleki Gelişim Acenta 

Otel 

31 

58 

47,13 

43,86 

833,000 ,569 

Eşit Davranma Acenta 

Otel 

32 

58 

47,81 

44,22 

854,000 ,529 

Tacizden Sakınma Acenta 

Otel 

32 

58 

46,77 

44,80 

887,500 ,732 

Çalışma Hayatının 

Kalitesini Yükseltme 

Acenta 

Otel 

32 

60 

47,86 

45,78 

916,500 ,720 

Özel Hayatın Gizliliği 

Hakkına Saygılı Olma 

Acenta 

Otel 

32 

59 

45,66 

46,19 

933,000 ,923 

Topluma ve Stajyerlere 

Örnek Olma 

Acenta 

Otel 

32 

60 

38,94 

50,53 

718,000 ,043* 

*p<0,05       
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Tablo 7’ye bakıldığında öğrencilerin çalıştıkları işletme türüne göre etik davranışları algılama 

düzeylerinin ne olduğunu belirlemek amacıyla Mann-Whitney U Testi uygulanmıştır. Yapılan 

testin analiz sonucunda istatistiksel açıdan *p<0,05 şartına uyan “topluma ve stajyerlere örnek 

olma” boyutunda anlamlı farklılık görülmüştür. Öğrenciler, çalıştıkları işletmelerin onların hem 

çevrelerine karşı, hem de kendilerine karşı örnek tavırlar sergilediklerini belirtmişlerdir. Diğer 

boyutlarda istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmemiş, öğrencilerin çalıştıkları işletme 

türüne göre etik davranışları algılamalarında bir etkisinin olmadığı görülmüştür.   

 

Tablo 8: Öğrencilerin Çalıştıkları İşyerlerinde Stajyer Ücreti Almalarına Göre Etik Davranışları 

Algılama Durumlarının Karşılaştırılması (Mann-Whitney U Testi) 

Boyutlar İşletme 

Türü 

N Sıralama 

Değeri 

Mann-

Whitney U 

P 

Mesleki Gelişim Evet 

Hayır 

67 

40 

52,75 

56,09 

1256,500 ,590 

Eşit Davranma Evet 

Hayır 

67 

42 

55,82 

53,69 

1352,000 ,730 

Tacizden Sakınma Evet 

Hayır 

67 

42 

55,40 54,36 1380,000 ,866 

Çalışma Hayatının 

Kalitesini Yükseltme 

Evet 

Hayır 

67 

42 

53,92 

56,73 

1334,500 ,650 

Özel Hayatın Gizliliği 

Hakkına Saygılı Olma 

Evet 

Hayır 

68 

42 

61,25 

46,19 

1037,000 ,011* 

Topluma ve Stajyerlere 

Örnek Olma 

Evet 

Hayır 

69 

42 

56,78 

54,71 

1395,000 ,738 

*p<0,05      

 

Tablo 8’de öğrencilerin çalıştıkları işletmede stajyer ücreti alma durumları ile etik davranışları 

algılama düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla Mann-

Whitney U Testi uygulanmıştır. Sonuçta, istatistiksel açıdan *p<0,05 şartına uyan “Özel Hayatın 

Gizliliği Hakkına Saygılı Olma” boyutunda anlamlı farklılık görülmüştür. Öğrenciler, çalıştıkları 

işletmelerde onların özel hayatlarına karşı saygılı olduklarını, herhangi bir baskı ya da zorlayıcı 

güç yaşamadıklarını özellikle konuşmalarında ifade etmişlerdir. Diğer boyutlarında anlamlı bir 

farklılığa rastlanmamıştır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Gerek üretim işletmesi olsun, gerekse hizmet işletmesi olsun, hemen her işletme türünde etik 

olmayan uygulamalara rastlanmaktadır. Ancak, emek yoğun özelliğe sahip hizmet işletmelerinde, 

çalışanlar açısından etik olmayan uygulamalara rastlama olasılığının daha fazla olduğunu 

söylemek mümkündür. Turizm işletmelerinde de insan unsurunun ön plana çıkması sebebiyle 
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etik davranışlar önem kazanmaktadır. Emek-yoğun hizmetin verildiği turizm endüstrisinin daha 

etik bir platforma taşınması gerektiği sürekli olarak vurgulanmaktadır. Beeton (2006), turizm gibi 

hizmete dayalı işletmelerde kalite standartlarına dayalı etik uygulamaların sağlanması ile yüksek 

rekabet avantajının yakalanacağını dile getirmiştir (Doğdubay ve Karan, 2015: 25). Etik ile ilgili 

literatürde birçok çalışmaya rastlamak mümkündür. Öğrenciler üzerine yapılmış çalışma 

sonuçlarından bazılarına aşağıda yer verilmiştir.   

Köroğlu ve Gezen (2014), turizm öğrencilerinin iş değerlerini belirlemek amacıyla Türkiye’de 

314 öğrenci üzerinde araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda iş değerlerini oluşturan 

15 faktör belirlenmiş ve bunlar arasında güvenlik, başarı, çalışma ortamı faktörleri turizm 

öğrencileri için daha önemli bulunmuştur. Ayrıca yaş, cinsiyet, çalıştıkları departman ile iş 

değerleri arasında farklılıklar tespit edilmiştir. 

Lee ve Tsang (2013), turizm öğrencilerinin etik algılarını belirlemek amacıyla yaptığı çalışma 

sonucunda lisans öğrencilerinin yüksek lisans ve ön lisans öğrencilerine kıyasla etik olmayan 

davranışları daha yüksek oranda kabul ettikleri sonucu tespit edilmiştir. Ancak öğrencilerin etik 

standartları bilme düzeyleri yüksek oranda tespit edilmiştir.  

Ma vd. (2013), stajyer öğrencilerin iş etiği ile ilgili algılarını belirlemek amacıyla Çin’de 126 

öğrenci üzerinde araştırma gerçekleştirilmiş, erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla etik 

değerlere daha az uyduğunu tespit etmiştir. 

Cheng vd. (2013), etik değerler ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla Tayvan’lı 

otel çalışanları üzerinde araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda kurumsal etik 

değerlerin çalışanları motive ettiği sonucunda varılmıştır. 

Bahadır (2010), konaklama işletmelerinde önbüro personellerinin etik davranışları algılama 

düzeylerini tespit etmek amacıyla 207 önbüro çalışanı üzerinde araştırma gerçekleştirmiştir. 

Araştırma sonucunda önbüro personelini etik dışı davranmaya iten nedenlerin başında yöneticiler 

ve işletme sahiplerinin geldiği görülmüştür. İkinci sırada mesai arkadaşlarının geldiği tespit 

edilmiştir (Olcay ve Sürme, 2015: 1117). 

Pelit ve Arslantürk (2011: 163-184) turizm işletmelerinde iş etiği uygulamalarının, 

üniversitelerin turizm bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin (n=1088) staj yapacakları işletme 

seçiminde önem derecesini tespit etmek amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda 

turizm işletmelerinde geçerli olan iş etiği kurallarının, öğrencilerin işletme seçiminde oldukça 

önemli olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan önem düzeyinin öğrencilerin cinsiyetleri, iş 

tecrübeleri ve okudukları bölümlere göre de farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. 

Akova ve Çalık (2008: 1-13) turizm bölümünde eğitim alan öğrencilerin etik algılamalarını tespit 

etmek amacıyla; Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve 

Otelcilik programında okuyan 150 öğrenci üzerinde araştırma yapmışlardır. Yapılan araştırma 

sonucunda; katılımcıların turizm sektöründe ortaya çıkan etik dışı olaylara katılmadıkları, 

müşterilerin hassas oldukları etik dışı davranışlarda ise esnek davranışlar sergileyebileceklerini 

belirttikleri görülmektedir. Ayrıca, demografik değişkenlerle algılanan etik davranışlar arasında 

anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür (Kaya ve Maksudunov, 2017: 193). 

Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir:  
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Öğrencilerin, turizm işletmelerindeki yönetici ve işgören etik davranışlarının, stajyer öğrencilerin 

cinsiyetleri ve yaşlarına göre algılamalarında anlamlı bir farklılık yaratmadığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Öğrencilerin okudukları program açısından değerlendirildiğinde işletme yönetici ve/veya 

çalışanlarının etik davranışlarının öğrencilerin algılamalarında bir farklılık yaratmadığı 

görülmektedir. 

Öğrencilerin çalıştıkları işletme türü açısından değerlendirildiğinde “mesleki gelişim”, “eşit 

davranma”, “tacizden sakınma”, “çalışma hayatı”, “özel hayat” boyutlarında anlamlı bir farklılık 

yaşanmadığı görülürken, “topluma ve stajyerlere örnek” boyutunda anlamlı bir farklılık 

yaşandığı belirlenmiştir (p<0,05 şartı; 0,043<0,05). 

Öğrencilerin çalıştıkları işyerlerinde stajyer ücreti almalarına göre etik davranışları algılama 

durumlarının karşılaştırılması yapıldığında “mesleki gelişim”, “eşit davranma”, “tacizden 

sakınma”, “çalışma hayatı”, “topluma örnek” boyutlarında anlamlı bir farklılık yaşanmadığı 

görülürken, “özel hayat” boyutunda anlamlı bir farklılık yaşandığı belirlenmiştir (p<0,05 şartı; 

0,011<0,05). 

Öğrencilerin yöneticilerin/çalışanların etik davranışlarını algılama düzeylerinin belli bir yöne 

doğru yönelmediği, kararsızlık içinde oldukları söylenebilir. Öğrenciler, çalıştıkları işletmelerde 

kendilerine karşı yapılan davranışlar karşısında henüz bir tutum sergileyemediklerini de ifade 

etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar ışığında şu önerilerde bulunulabilir:  

Öğrencilerin çalıştıkları işletmelerde hangi haklara sahip olduğunun bilincinde olmaları için 

onlara değer-ahlak ve etik konularında bilgilendirici seminerler verilebilir. 

İşletmede sorumlu oldukları yöneticilerin de aynı eğitim seminerine tabi tutulması, çalışanlarını 

herhangi bir olay karşısında nasıl yönlendireceklerini bilmeleri açısından yararlı olabilir. Elde 

edilen araştırma sonuçları, uygulama alanının genişletilerek daha geniş kitleler üzerinde 

yapılmasında yol gösterici olabilir. İleriki çalışmalarda sadece öğrenciler üzerinde değil, 

sektördeki tüm paydaşlarla bu tür araştırmalar yapılarak, karşılaştırmalar yapılması sağlanabilir. 
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MÜHENDİSLİK TASARIMA DAYALI STEM EĞİTİMİ SÜRECİNİN 

İNCELENMESİ: SANDALYE YAPIMI ETKİNLİK ÖRNEĞİ 
 

 

Emine ÇİL205, Meryem GÖRECEK BAYBARS206 
 

 

ÖZET 
Bu çalışmanın amacı Matematik öğretmen adaylarının bir STEM etkinliği (Sandalye Yapımı) 

boyunca neler yaşadıklarını incelemektir. Sandalye Yapımı etkinliği mühendislik tasarıma dayalı 

STEM etkinliği olarak uygulanmıştır. Çalışma özel durum yöntemi ile yürütülmüştür. Çalışma 2017-

2018 eğitim öğretim yılının bahar yarıyılında Türkiye’nin batı bölgesinde yer alan bir devlet 

üniversitesinde Matematik öğretmenliği son sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiş olup, çalışmaya 15 

öğretmen adayı katılmıştır. Öğretmen adaylarına bir sandalye tasarlama görevi verilmiştir. 

Öğretmen adaylarının tasarladıkları sandalyelerin belirli kriter ve sınırlılıklara uygun olması 

istenmiştir. Kriter olarak sandalyelerin en az 50 kg yük taşıyabilecek kapasitede olması, sınırlılık 

olarak ise herhangi bir yapıştırıcı malzeme kullanmadan, sadece karton veya mukavva gibi bir 

malzemeden sandalyelerini tasarlamaları istenmiştir. Öğretmen adayları sandalye tasarım 

sürecinde gruplar halinde çalışmışlardır. Çalışmada veriler yapılandırılmamış gözlemler ve etkinlik 

sürecinde kullanılan çalışma kağıdı ile toplanmıştır. Yapılandırılmamış gözlemler çalışmanın ikinci 

yazarı tarafından gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sürecinde kullanılan çalışma kağıdı iki bölümden 

oluşmaktadır. Çalışma kağıdının birinci bölümünde etkinliğin amacı, etkinlikte kullanılan 

malzemeler ve etkinliğin yapılışı bölümleri yer alırken, çalışma kağıdının ikinci bölümünde ise 

etkinlik ile ilgili beş adet açık uçlu soru yer almaktadır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik 

analizi kullanılmıştır. Mühendislik tasarıma dayalı STEM etkinliği olan Sandalye Yapımı’nın 

Matematik öğretmen adayları için uygun bir  etkinlik olduğu söylenebilir. Etkinliğin öğretmen 

adaylarında, problem çözme, yaratıcılık, karar verme, takım çalışması ve eleştirel düşünme 

becerilerini destekleme potansiyeline sahip olduğu ifade edilebilir. 

Anahtar Sözcükler: STEM eğitimi, tasarım temelli öğrenme, mühendislik tasarım. 

 

GİRİŞ 

STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics disiplinlerinin baş harflerinden 

oluşan ülkemizde ise Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik disiplinlerinin baş harflarının 

kısaltılması ile FeTeMM olarak kullanılan bir öğrenme yaklaşımıdır. Burada dikkat edilmesi 

gereken nokta, son yıllarda oldukça popüler olan bu yaklaşımın disiplinlerarası olduğudur.  

Alanyazın incelendiğinde, STEM yaklaşımını uygulamada, proje tabanlı STEM, probleme dayalı 

STEM, 5E modeline dayalı STEM, STEM SOS modeli, robotik uygulamalar yolu ile STEM gibi 

çeşitli yollar olduğu görülmektedir (Çepni, 2017). STEM eğitimi ile ilgili çalışmalar 

incelendiğinde, çalışma grubu olarak daha çok fen bilimleri derslerinin veya fen alan 

öğretmenlerinin  seçildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra sınırlı sayıda da olsa sınıf öğretmenliği 
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veya matematik öğretmenliği ile gerçekleştirilen çalışmalarda mevcuttur. Çınar, Pırasa ve 

Sadoğlu (2016), gerçekleştirdikleri çalışmalarında, matematik ve fen bilgisi öğretmen adaylarının 

STEM eğitimine yönelik görüşlerini belirlemeye çalışmışlardır. Çalışma sonucunda matematik 

ve fen bilgisi öğretmen adaylarının STEM eğitimine yönelik görüşlerinde bir fark olmadığı 

sonucuna ulaşmışlardır. Özbilen (2018) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise fen ve 

matematik öğretmenlerinin STEM eğitimine yönelik görüşlerini belirlemek ve öğretmenlerin 

farkındalıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır.  Çalışma sonucunda öğretmenlerin STEM 

uygulamalarından çekindiği, öğretmenlerin bu konuda kendilerini yetersiz hissettiği ve malzeme 

bulma konusunda sıkıntı yaşadıkları belirlenmiştir. Akgündüz ve Ertepınar (2015), Türkiye 

STEM Eğitimi Üzerine Kapsamlı Bir Değerlendirme isimli çalışmalarında, ülkemizde STEM 

eğitimi ile ilgili çok önemli adımların atılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, özellikle eğitim 

fakültelerinde yetiştirilen öğretmen adaylarının alacakları eğitimlerin önemli olduğuna vurgu 

yapmışlardır. Değerlendirme raporunda ayrıca, fen bilimleri ve matematik öğretmenlerinin 

STEM ile ilgili bilgi, beceri ve deneyime sahip olmamalarının STEM çalışmalarının amacına 

ulaşmasını engelleyebileceğini ifade etmişlerdir. Tüm bu noktalar dikkate alındığında, öğretmen 

eğitiminin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle öğretmen ve 

öğretmen adaylarında STEM eğitimi ile ilgili farkındalıkların oluşturulması veya mevcut 

farkındalıkların arttırılması gerekmektedir.  

Bu çalışma kapsamında ileride alanda görev yapacak olan matematik öğretmen adayları ile 

çalışılmıştır. Alanyazından farklı olarak, çalışma kapsamında matematik öğretmen adaylarının 

mühendislik tasarıma dayalı STEM etkinliği olan Sandalye Yapımı boyunca neler yaşadıkları 

incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında öğretmen adaylarının STEM ile ilgili sadece 

teorik bilgi almasının önüne geçilmiş, öğretmen adaylarının uygulamalı bir şekilde eğitim alması 

ve bu süreci deneyimlemeleri sağlanmıştır. 

 

YÖNTEM 

Çalışma 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Türkiye’nin batı bölgesinde yer alan bir 

devlet üniversitesinde, Matematik Öğretmenliği son sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilmiştir. Özel 

durum yöntemi ile yürütülen çalışma, “Temel Bilimsel Süreç ve Kavramlar” dersini alan 15 

matematik öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Bu ders kapsamında öğretmen adaylarına 

STEM eğitimi hakkında öğretim verilmiştir. Öğretim teorik ve uygulamalı olarak 

gerçekleştirilmiştir. Öğretimin uygulamalı kısmında dört tane (Köprü Yapımı, Balonlu Araba 

Yarışı, Sandalye Yapımı, Müzik Aleti Yapımı) tasarıma dayalı STEM etkinliği 

gerçekleştirilmiştir. Bu etkinliklerden biri de Sandalye Yapımı’dır. Bu etkinlik ders kapsamında 

gerçekleştirilen üçüncü STEM etkinliğidir. Etkinliğin geliştirilmesinde  

www.jamesdysonfoundation.com sitesinden yararlanılmıştır. Etkinliğin Türkçeye adapte 

edilmesi ve uygulanabilmesi için gerekli izinler alınmıştır. Çalışmada veriler yapılandırılmamış 

gözlemler ve etkinlik sürecinde kullanılan çalışma kağıdı ile toplanmıştır. Yapılandırılmamış 

gözlemler çalışmanın ikinci yazarı tarafından gerçekleştirilmiştir. Etkinlik sürecinde kullanılan 

çalışma kağıdı iki bölümden oluşmaktadır. Çalışma yaprağının birinci bölümünün 

http://www.jamesdysonfoundation.com/
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geliştirilmesinde www.jamesdysonfoundation.com sitesinden yararlanılmıştır. Çalışma 

yaprağının ikinci kısmı ise çalışmanın yazarları tarafından geliştirilmiştir. Çalışma yaprağının 

birinci bölümünde etkinliğin amacı, etkinlikte kullanılan malzemeler ve etkinliğin yapılışı 

bölümleri yer alırken, çalışma yaprağının ikinci bölümünde ise etkinlik ile ilgili beş adet açık 

uçlu soru  (Sandalye tasarımınızı daha iyi yapmak için neleri değiştirebilirsiniz? Bu değişikliği 

yapma amacınızı kısaca açıklayınız. / Yaptığınız bu etkinlikte hangi fen kavramları yer 

almaktadır? Kısaca açıklayınız. / Yaptığımız etkinlikte hangi matematik kavramları yer 

almaktadır? Kısaca açıklayınız. / Yaptığımız bu etkinliğin mühendislik ile ilişkisi nedir? Kısaca 

açıklayınız. / Bu etkinlik STEM’midir? Cevabınız evet ise nedeninizi kısaca açıklayınız.) yer 

almaktadır. Verilerin analizinde betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. 

Öğretim süreci 

Sandalye Yapımı Etkinliği yukarıda da belirtildiği gibi ders kapsamında gerçekleştirilen üçüncü 

STEM etkinliğidir. Öğretmen adayları bu etkinlikten önce Köprü Yapımı ve Balonlu Araba 

Yarışı etkinliklerini gerçekleştirmişler ve mühendislik tasarıma dayalı STEM eğitimini 

uygulamalı olarak tecrübe etmişlerdir. Etkinliğin uygulanmasından bir hafta önce, öğretmen 

adaylarına etkinlikte kullanacakları malzemeler ve etkinliğin uygulanışı ile ilgili bilgi verilmiştir. 

Öğretmen adaylarının tasarladıkları sandalyelerin belirli kriter ve sınırlılıklara uygun olması 

istenmiştir. Kriter olarak sandalyelerin en az 50 kg yük taşıyabilecek kapasitede olması, sınırlılık 

olarak ise herhangi bir yapıştırıcı malzeme kullanmadan, sadece karton veya mukavva gibi bir 

malzemeden sandalyelerini tasarlamaları istenmiştir. Öğretmen adayları sandalye tasarım 

sürecinde gruplar halinde çalışmışlardır. Gruplar dersi veren öğretim üyesi tarafından 

belirlenmemiş, öğretmen adayları kendi gruplarını oluşturmuşlardır. Süreçte öğretmen adayları 

dört grup halinde çalışmıştır.  Sandalye Yapımı Etkinliği üç ders saatinde (her bir ders 50 dakika) 

uygulanmıştır. 

 

BULGULAR 

Bu bölümde gözlemlerden ve çalışma yapraklarından elde edilen bulgular ayrı başlıklar altında 

sunulmuştur.  

Yapılandırılmamış Gözlemlerin Analizinden Elde Edilen Bulgular 

Matematik öğretmen adayları tarafından Sandalye Yapımı Etkinliği için çalışma yaprağının 

birinci bölümünde yer alan bütün malzemelerin eksiksiz bir şekilde sınıfa getirildiği gözlenmiştir. 

Ekte yer alan çalışma yaprağında da görüldüğü gibi, çalışma yaprağının birinci bölümünde 

etkinliğin nasıl yapılacağı basamak basamak belirtilmemiş, sadece sandalye inşa sürecinde 

kullanabilecekleri bazı yapılar sunulmuştur. Bu etkinlikte en dikkat çekici nokta grupların tüm 

etkinlik boyunca bir takım zorluklar yaşamalarıdır. Bu zorlukların başında sandalye yapımı 

sürecinde kesinlikle yapıştırıcı (uhu, bant vb.) veya birleştirici özelliği olan (tel zımba vb.) bir 

malzeme kullanmadan sandalye inşası gelmektedir. Başlangıçta tüm gruplar, belirtilen kısıtlama 

ve sınırlılıklar dahilinde, bir sandalye inşasının mümkün olmadığını ifade etmişlerdir. Ancak 

sonrasında herbir grup, kendi içerisinde görüşlerini paylaşarak bir başlangıç noktası bulmuştur. 

Bazı gruplar öncelikle hangi boyutlara sahip bir sandalye inşa edeceklerini planlamış ve ölçüm 

http://www.jamesdysonfoundation.com/
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ve kesim işlerini ona göre yapmıştır. Bazı gruplar ise baştan planlama yapmayıp, eldeki tüm 

malzemeyi kullanarak daha büyük bir sandalye inşa sürecine girmişlerdir. Bu noktada tüm 

gruplar sandalye yapımında denge kavramının önemine dikkat ederek sandalyenin ağırlık 

merkezini bulmaya çalışmışlardır. Ayrıca bazı gruplarda tasarlanan sandalyelerin dayanıksız 

olmasından dolayı (özellikle plansız çalışan gruplar), öğretmen adaylarının inşa sürecinin başına 

dönmek zorunda kaldığı ve tasarımlarını bir kaç kez yapmak zorunda kaldıkları gözlenmiştir. 

Öğretmen adaylarının bu etkinlikte karşılaştığı bir diğer sorun ise zaman yönetimidir. Öğretmen 

adaylarının üç ders saati süresinde sandalyelerin arka kısmını yerleştiremediği gözlenmiştir. Bu 

nedenle üç ders saatinin Sandalye Yapımı Etkinliği’nin gerçekleştirilmesi için yeterli olmadığı 

söylenebilir. Tüm bu olumsuzlukların yanısıra öğretmen adayları tarafından dile getirilen en 

önemli nokta, bu etkinliğin bir bakış açısı kazandırması olmuştur. Öğretmen adayları etkinlik 

boyunca sınırlı malzeme ile sınırsız tasarım oluşturma, tasarımlarını daha kullanışlı hale getirme 

gibi noktalarda grup içerisinde neler yapabileceklerini tartışmışlar ve sorunlarının çözümüne 

ulaşmışlardır.  

Çalışma Yapraklarının Analizinden Elde Edilen Bulgular 

Çalışma yaprağında beş adet açık uçlu soru yer almaktadır. Çalışma yaprağında yer alan birinci 

soru şöyledir: “Sandalye tasarımınızı daha iyi yapmak için neleri değiştirebilirsiniz? Bu 

değişikliği yapma amacınızı kısaca belirtiniz. ”  Çalışma yaprağında yer alan birinci sorunun 

analizinden elde edilen bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.  

 

Tablo 1: Öğretmen adayları tarafından önerilen değişiklikler ve değişikliklerin amacı 

Gruplar Önerilen Değişiklik Değişikliğin Amacı 

Grup 1 Ağırlık merkezi Kuvvetin eşit dağılımının sağlanması 

Grup 2 Tasarımda kullanılan geometrik şekiller Daha dayanıklı olması 

Grup 3 

Sandalye ayağının boyu Dayanıklılığı arttırmak 

Sandalye ayağının konumu Ağırlık merkezine eşit uzaklıkta olması 

böylece kuvvetin eşit dağılması 

Sandalye ayağının kalınlığı Kalınlık artarsa basınç azalır. 

Sandalye zemininin tasarımı  Dayanıklılığı arttırmak 

Sandalye oturma yüzeyinin büyüklüğünün 

azaltılması 

 Dayanıklılığı arttırmak 

Grup 4 Sandalye boyutunda değişiklik Dayanıklılığı arttırmak için. 

Tablo 1 incelendiğinde, öğretmen adaylarının önerdiği tüm değişikliklerin kendi deneyimleri 

sonucu oluştuğu görülmektedir. Gruplar etkinlik sırasında karşılaştıkları problemlerin çözümüne 

yönelik uyguladıkları iyileştirme faaliyetlerini öneri olarak sunmuştur. Çalışma yaprağında yer 

alan ikinci soru şöyledir: “Yaptığınız bu etkinlikte hangi fen kavramları yer almaktadır? Kısaca 

açıklayınız.” Çalışma yaprağında yer alan ikinci sorunun analizinden elde edilen bulgular Tablo 

2’de sunulmuştur.  
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Tablo 2: Öğretmen adaylarının cevapları ve cevaplara ilişkin açıklamaları 

Gruplar Grupların cevapları Açıklamalar 

Grup 1 Basınç / Kuvvet / Yük / Ağırlık Merkezi 

/ Denge Merkezi / Dayanıklılık 

Yük binince yere uygulanan basınçtır. Ağırlık 

merkezine dikkat edilmesi cismin daha sağlam 

olmasını sağlar. 

Grup 2 Katı Yüzeylerde Basınç/ Ağırlık / 

Kuvvet 

Mukavvanın kıvrılmaması, içe ya da dışa 

çökmemesi için sandalyenin dört köşesinin de 

ağırlığı eşit taşımasını sağladık. 

Grup 3 

Basınç  Sandalyenin ayaklarının kalın olması   

Ağırlık merkezi Sandalyenin yüzeyine orantılı şekilde 

yerleştirilen ayakların konumunu belirlemede 

kullanılmıştır. 

Kuvvet / Ağırlık Sandalyeye oturulduğunda yapılan etki 

Grup 4 Ağırlık Merkezi  Hiçbir yapıştırıcı kullanılmadığı için 

sandalyenin denge noktalarının ayarlanması 

Tablo 2 incelendiğinde, matematik öğretmen adaylarının etkinlik ile fizik kavramları arasında 

ilişki kurduğu görülmektedir. Tüm grupların etkinlikte kullanılan fen kavramları arasında ağırlık 

kavramına değindiği görülmektedir. Tablo 2 incelendiğinde, dördüncü grup hariç tüm gruplar 

etkinliği basınç kavramı ile de ilişkilendirmiştir.  

Çalışma yaprağında yer alan üçüncü soru şöyledir: “Yaptığınız etkinlikte hangi matematik 

kavramları yer almaktadır? Kısaca açıklayınız.” Çalışma yaprağında yer alan üçüncü sorunun 

analizinden elde edilen bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.  

 

Tablo 3: Öğretmen adaylarının cevapları ve cevaplara ilişkin açıklamaları  

Gruplar Grupların cevapları Açıklamalar 

Grup 1 Oran orantı Kurduğumuz ora orantı sayesinde estetik ve düzgün bir sandalye 

elde ettik. 

Grup 2 Yüzey alanı, 

uzunluk, kare, 

dikdörtgen, 

köşegen, çevre,  

Taburenin yüksekliğini 30cm, kare şeklindeki kenarların birleştiği 

kesikleri 15 cm olarak tasarladık ve oturma yüzeyini yapmak için 

karenin çevresini ölçtük. Karenin içine köşegen olacak şekilde iki 

mukavva yerleştirdik.  

Grup 3 Ağırlık merkezi 

Geometrik şekiller 

Ağırlık merkezi köşegenlerin kesişim noktasıdır. 

Zemini özellikle kare yaptık. Sandalyenin bacaklarında da 

geometrik şekiller kullandık. 

Grup 4 Oran orantı Denge noktasını tam belirleyebilmek için oran orantı kullanarak 

kesim işlemlerini gerçekleştirdik. 

Tablo 3 incelendiğinde, dört gruptan ikisinin gerçekleştirilen etkinliği oran orantı kavramları ile 

ilişkilendirdiği görülmektedir. Bunun yanısıra Grup 3, etkinlik ile ilgili matematik kavramı 
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olarak ağırlık merkezini kullandığını ifade etmiştir. Benzer şekilde Grup 2 ve Grup 3 tasarım 

sürecinde geometrik şekillerden yararlandıklarını ifade etmişledir.  

Çalışma yaprağında yer alan dördüncü soru şöyledir: “Yaptığınız bu etkinliğin mühendislik ile 

ilişkisi nedir? Kısaca açıklayınız.” Çalışma yaprağında yer alan dördüncü sorunun analizinden 

elde edilen bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.  

 

Tablo 4: Öğretmen adaylarının cevapları ve cevaplara ilişkin açıklamaları 

Gruplar Grupların cevapları Açıklamalar 

Grup 1 Tasarım Yapıştırıcı, bant gibi mazlemeler kullanmadan sandalye tasarımı 

mühendislik boyutudur. 

Grup 2 Tasarım / İnsan 

ihtiyacını karşılama 

  Tabureyi tasarlama sürecinde parçaların birbirine geçmesi ve 

taburenin ağırlığı taşıyabileceği şekilde ayakta durması için 

ölçümleri not alıp bunların kontrolünü sağladık. Yaptığımız 

etkinlik insan ihtiyacını karşılamaya yönelik olduğundan 

mühendislik ile ilişkilidir. 

Grup 3 Tasarım Sandalyenin nasıl daha dayanıklı olacağını düşünmek ve 

tasarlamak. 

Grup 4 Tasarım Ürünün daha sağlam olması için bir takım hesaplamalar yaptık. 

Mühendislerin de yaptığı gibi. 

Tablo 4 incelendiğinde, gruplardan hepsi, gerçekleştirilen etkinliğin tasarım boyutunda olduğunu 

ifade etmişlerdir. Grup 2 sadece bu etkinliğin tasarım boyutu yanında insan ihtiyacını 

karşılamaya yönelik olduğu için mühendislik ile ilişkili olduğunu ifade etmiştir.  

Çalışma yaprağında yer alan beşinci soru şöyledir: “Bu etkinlik STEM eğitiminin doğasına 

uygun mudur? Cevabınız evet ise nedeninizi kısaca açıklayınız.” Çalışma yaprağında yer alan 

beşinci sorunun analizinden elde edilen bulgular Tablo 5’te sunulmuştur.  

 

Tablo 5: Öğretmen adaylarının cevapları ve cevaplara ilişkin açıklamaları 

Gruplar Grupların cevapları Açıklamalar 

Grup 1 Evet Mühendisliki matematik ve fen boyutlarını ele alarak bir sandalye 

tasarımı yapılıdı. Sanat boyutuda olmalıydı fakat biz sanat 

boyutuna az yer verdik. 

Grup 2 Evet Mühendisliği, feni ve matematiği bir arada kullandık. Taburenin 

çevresi, uzunluğu, mukavvanın kesiminde kullanılan hesaplamalar 

matematiğe, taburenin dayanıklılığı fene, matematik ve fenin 

kontrolü ise mühendisliğe aittir.  

Grup 3 Evet Fen, matematik ve mühendislik dallarını içeren bir etkinlik.  

Grup 4 Evet Matematik, fen, tasarım ve mühendisliği bir arada kullandık. 

Tablo 5 incelendiğinde, grupların hepsi, gerçekleştirilen etkinliğin STEM etkinliği olduğunu 

düşündüğü görülmektedir.  Yalnızca Grup 1 sanat boyutununda olması gerektiğine değinmiştir.  
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Etkinliğin Uygulanışı İle İlgili Görseller: 

                        
 

                                 
 

 

                                                  
 

SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında, matematik öğretmen adaylarının, mühendislik tasarıma dayalı STEM 

etkinliği olan “Sandalye Yapımı” boyunca neler yaşadıkları incelenmiştir. Mühendislik tasarıma 

dayalı STEM etkinliği olan Sandalye Yapımı etkinliğinde, matematik öğretmen adaylarının fen 

ve matematik kavramlarını etkili bir şekilde kullandığı gözlenmiştir. Her ne kadar öğretmen 

adayları tasarım temelli etkinliklerde kriter ve sınırlılıklardan dolayı bir takım zorluklar yaşasa 

da, öğretmen adaylarının grup çalışması içersinde bu zorlukların üstesinden geldiği görülmüştür. 

Matematik öğretmen adaylarının STEM yaklaşımını benimseyebilmeleri ve ileride  STEM 

yaklaşımını etkili bir şekilde derslerinde uygulayabilmeleri için, lisans öğrenimleri boyunca hem 
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STEM yaklaşımının doğasını anlayacakları hem de STEM yaklaşımını tecrübe edecekeleri 

fırsatların verilmesi gerekmektedir.  
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EK-1: Sandalye Yapımı Etkinliği 

Amaç: Yapıştırıcı kullanmadan kartondan üzerine oturabileceğimiz bir sandalye tasarlamak  

Malzemeler: 

Mukavva veya karton 

 Makas veya maket bıçağı 

 Cetvel 

Etkinliğin yapılışı: 

1-Sandalye inşa sürecine başlamadan önce tasarımınız hakkında grup arkadaşlarınız ile fikir alış verişi yapınız. 

Tasarımınızı planlayınız. 

2-Aşağıdaki görselde, sandalye inşa sürecinde kullanabileceğiniz bazı yapılar yer almaktadır.  

 
3-İnşa edeceğiniz sandalyede bu veya başka yapıları kullanabilirsiniz.  

4-Sandalyelerinizin verilen kriter ve kısıtlamalara uygunluğu test edilecektir.                                          

✓ Sandalye tasarımınızı daha iyi yapmak için neleri değiştirebilirsiniz? Bu değişikliği yapma amacınızı kısaca 

açıklayınız. 

✓ Yaptığınız bu etkinlikte hangi fen kavramları yer almaktadır? Kısaca açıklayınız. 

✓ Yaptığımız etkinlikte hangi matematik kavramları yer almaktadır? Kısaca açıklayınız. 

✓ Yaptığımız bu etkinliğin mühendislik ile ilişkisi nedir? Kısaca açıklayınız. 

✓ Bu etkinlik STEM’midir? Cevabınız evet ise nedeninizi kısaca açıklayınız. 

 

NOT: Bu etkinlik http://www.jamesdysonfoundation.com/ adresinden adapte edilmiştir.   

http://www.jamesdysonfoundation.com/
http://www.jamesdysonfoundation.com/
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GLASS CEILING IN INDIAN IT AND BPO INDUSTRY: A GENDER 

PERSPECTIVE ANALYSIS 
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ABSTRACT 
In India, women are entering professions that were once dominated by men. In sectors such as 

advertising, banking, engineering, civil services, manufacturing, and the civil services, there is an 

exponential growth in the number of women. One major reason for this development could be the 

change that has occurred at the grassroots level. In absolute numbers, India has one of the 

largest pools of female students in engineering and IT in the world. Information Technology (IT) 

and Business Process Outsourcing (BPO) industry in India is such an important source of 

employment for young Indian professionals and because an unprecedented amount of those young 

professionals are women, IT companies have the potential to become leading examples of women-

friendly employers. The percentage of women employed in the IT and BPO industry in India is 

37%. But their representation in the leadership position and board rooms is only 9.5% consist of 

7.7% as board member and 2.7 as board chair. These numbers show that the possibility of women 

to get into the board room is extremely hard (Krishnan, Hema 2014). This study aims to gain a 

better understanding of the state of female employment, gender equality and the qualitative 

experience of being a working woman in one of the most important and rapidly growing economic 

sectors in the country. This study analyses the barriers of women to get into the boardrooms of 

the Indian IT and BPO Industry in human rights perspective. The major objectives of the study 

includes a) to understand the concept of ‘Glass Ceiling’ as practiced in different forms in Indian 

IT and BPO Industry, b) to find the reasons for Gender Discrimination based on the principle of 

‘Glass Ceiling’ in Indian IT and BPO Industry, c) to examine how this gender discrimination in 

the form of glass ceiling has an impact on the female workforce, and d) to suggest ways to break 

this glass ceiling so that a better and conducive atmosphere could be created to protect the rights 

of women workforce. 

Keywords: Glass Ceiling, Women Professionals, IT and BPO Industry, Gender Perspective 
 

I. INTRODUCTION 

Men and women are likely to be equally emotional and family-oriented although they may 

take up different approaches to parenting and other issues related to their personal lives. 

However, women are perceived as being more emotional because their management and 

leadership styles are different. Women bring a holistic approach, are more nurturing and are 

willing to share power and information. These traits stand to benefit women because the 

world has transitioned from an industrial age into an information age during this century 

(Fulwinder Pal Singh, 2016). The information age calls for structures and cultures in 

organizations that promote the spread of knowledge and is more accommodating of diversity 

of thought and people, than the industrial age which was more focused on capital and labour 

(Krishnan, Hema. 2014). 

There is some truth to this notion. We see more women in the C-suites of certain industries 

such as Publishing, Education, Entertainment, Healthcare, etc. and negligible representation in 
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Defense and Aerospace, Banking, and Engineering especially in the Western economies. Self-

selection could be an important reason for this gap. In business administration, although 

women are a majority, there are very few women in disciplines such as accounting or finance. 

Having an advanced degree in these two business disciplines is a stepping stone to the upper 

echelons of the organization. 

In India, women are entering professions that were once dominated by men. In sectors such as 

advertising, banking, engineering, civil services, manufacturing, and the civil services, there is 

an exponential growth in the number of women. One major reason for this development could 

be the change that has occurred at the grassroots level. In absolute numbers, India has one of 

the largest pools of female students in engineering and IT in the world (Krishnan, Hema. 

2014). 

1.1 Background of the Study 

IT and BPO industry in India is such an important source of employment for young Indian 

professionals and because an unprecedented amount of those young professionals are 

women, IT companies have the potential to become leading examples of women-friendly 

employers (Fulwinder Pal Singh, 2016). The percentage of women employed in the IT 

industry in India is 37%. But their representation in the leadership position and board rooms is 

only 9.5% consist of 7.7% as board member and 2.7 as board chair. These numbers show that 

the possibility of women to get into the board room is extremely hard. 

1.2. Major Issues under Study 

• Is Glass Ceiling a Myth or Reality in Indian IT & BPO Industry? 

• Whether women are facing any invisible barriers in getting to the C-suites in Indian IT 

& BPO Industry? 

• Whether Glass Ceiling has any collision on Human Rights? 

1.3 Statement of the Problem 

This research project aims to gain a better understanding of the state of female employment, 

gender equality and the qualitative experience of being a working woman in one of the most 

important and rapidly growing economic sectors in the country (Jadine Lannon, 2013). This 

study analyses the barriers of women to get into the boardrooms of the Indian IT and BPO 

Industry in human rights perspective. Therefore the study is entitled “Glass Ceiling in Indian 

IT and BPO Industry: A Human Rights Perspective” 

1.4 Objectives of the Study 

1. To understand the concept of ‘Glass Ceiling’ as practiced in different forms in Indian 

IT and BPO Industry.  

2. To find the reasons for Gender Discrimination based on the principle of ‘Glass 

Ceiling’ in Indian IT and BPO Industry. 

3. To examine how this gender discrimination in the form of glass ceiling has an impact 

on the female workforce 

4. To suggest ways to break this glass ceiling so that a better and conducive atmosphere 

could be created to protect the rights of women workforce. 

1.5 Significance of the Study 

Indian IT industry is the one of the largest sectors that provides employment opportunities for 

women. Though Indian IT and BPO Industry provides 37% employment opportunities for 

women, it is very often difficult to come across a women in the Boardrooms of the companies 

operating in the IT Sector. The representation of the women in the boardrooms is about 9 

percent. There are often caused by the violation of human rights. Therefore the present study 

makes an attempt analyses the Glass Ceiling in Indian IT Industry with a human rights 

perspective.   
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2. RESEARCH DESIGN AND METHODOLOGY 

The research design espoused for the study is Descriptive Approach. The data required for the 

study were collected mainly from secondary sources which consist of the website of selected 

five IT Companies having headquarters in India, their annual reports, the websites of Catalyst, 

NASSCOM etc. Secondary Data were also collected from published and unpublished research 

reports, company brochures, past records, websites and other published and unpublished 

sources.     

The sample design of the study consists of the selected 5 IT Companies operating and having 

headquarters in India and listed in Indian Stock Exchanges. The statistical tools used to 

analyse the data collected were simple averages, Percentage Analysis etc.  

 

3. GLASS CEILING: THE CONCEPTS AND PHILOSOPHIES 

A glass ceiling is a metaphor used to represent an invisible barrier that keeps a given 

demographic (usually applied to minorities and women) from rising beyond a certain level in 

a hierarchy. The rhetorical expression was first coined by feminists in reference to barriers in 

the careers of high-achieving women. 

The Federal Glass Ceiling Commission defines the glass ceiling as “the unseen, yet 

unbreachable barrier that keeps minorities and women from rising to the upper rungs of the 

corporate ladder, regardless of their qualifications or achievements” (Federal Glass Ceiling 

Commission, 1995).  

David Cotter and colleagues defined four distinctive characteristics that must be met to 

conclude that a glass ceiling exists. A glass ceiling inequality represents (Federal Glass 

Ceiling Commission, 1995): 

a) A gender or racial difference that is not explained by other job-relevant characteristics 

of the employee. 

b) A gender or racial difference that is greater at higher levels of an outcome than at 

lower levels of an outcome. 

c) A gender or racial inequality in the chances of advancement into higher levels, not 

merely the proportions of each gender or race currently at those higher levels. 

d) A gender or racial inequality that increases over the course of a career. 

Cotter and his colleagues found that glass ceilings are correlated strongly with gender. Both 

white and minority women face a glass ceiling in the course of their careers.  

The glass ceiling metaphor has often been used to describe invisible barriers ("glass") through 

which women can see elite positions but cannot reach them ("ceiling"). These barriers prevent 

large numbers of women and ethnic minorities from obtaining and securing the most 

powerful, prestigious, and highest-grossing jobs in the workforce. Moreover, this effect 

prevents women from filling high-ranking positions and puts them at a disadvantage as 

potential candidates for advancement (Jadine Lannon, 2013). 

 

4. FORMS OF GENDER DISCRIMINATION IN INDIAN IT INDUSTRY 

The various forms of Gender Discrimination in the IT and BPO Industry of India are the 

following  

4.1. Gender Pay Gap 

The gender pay gap is the difference between male and female earnings. In 2008 

the OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) found that the 

median earnings of female full-time workers were 17% lower than the earnings of their male 

counterparts and that 30% of the variation in gender wage gaps across OECD countries can be 

explained by discriminatory practices in the labour market. The European Commission found 

that women's hourly earnings were 17.5% lower on average in the 27 EU Member States in 

2008. As of April 2016 the wage gap in the United States was "79 cents for every dollar paid 

https://en.wikipedia.org/wiki/Feminism
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Federal_Glass_Ceiling_Commission&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/OECD
https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_economics
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Commission
https://en.wikipedia.org/wiki/Member_state_of_the_European_Union
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to men, amounting to an annual gender wage gap $10,762" (Davies - Netzley, Sally A., 1998). 

   

4.2. Glass Escalator 

In addition to the glass ceiling, which already is stopping women from climbing higher in 

success in the workplace, a parallel phenomenon called the "glass escalator" is occurring. This 

can be defined as how more men are joining fields that were previously occupied mainly by 

women, such as nursing and teaching, and within these job fields, the men are riding right past 

women and going straight to the top, similarly to if they were on an escalator and a woman 

was taking stairs. Men are being offered more promotions than women and even though 

women have worked just as hard, they are still not being offered the same chances as men are 

in some circumstances (Nevill, Ginny, Alice Pennicott, Joanna Williams, and Ann Worrall, 

1990).  

4.3. Sticky Floor 

In the literature on gender discrimination, the concept of "sticky floors" complements the 

concept of a glass ceiling. Sticky floors can be described as the pattern that women are, 

compared to men, less likely to start to climb the job ladder. Thereby, this phenomenon is 

related to gender differentials at the bottom of the wage distribution. During the last decade 

economists have attempted to identify sticky floors in the labour market. They found 

empirical evidence for the existence of sticky floors in countries such as Australia, Belgium, 

Italy, Thailand and the United States (Federal Glass Ceiling Commission, 1995).  

 

5. INDIAN IT AND BPO INDUSTRY: AN OVERVIEW  

Information technology in India is an industry consisting of two major components: IT 

services and business process outsourcing. The sector has increased its contribution to India's 

GDP from 1.2% in 1998 to 7.5% in 2012. According to NASSCOM, the sector aggregated 

revenues of US$147 billion in 2015, where export revenue stood at US$99 billion and 

domestic at US$48 billion, growing by over 13%. 

Information technology is playing an important role in India today and has transformed 

India's image from a slow moving bureaucratic economy to a land of innovative 

entrepreneurs. The IT sector in India is generating 2.5 million direct employments. India is 

now one of the biggest IT capitals of the modern world and all the major players in the world 

IT sector are present in the country (NASSCOM, 2012).  

In ongoing market India is the largest exporter of IT. The biggest economic effect of the 

technologically inclined services sector in India- accounting for 40% of the country's GDP 

and 30% of export earnings as of 2006, while employing only 25% of its workforce. Today, 

Bangalore is known as the Silicon Valley of India and contributes 38% of Indian IT Exports 

((NASSCOM).  

 

6. ANALYSIS AND INTERPRETATION 

International Labour Force recently reported that the rate of female participation in the total 

labour force in India has fallen from 37% in 2004-05 to 29% in 2009-10, leaving India at the 

11th lowest spot out of 131 countries. Despite these declining rates, it was estimated in 2010 

that approximately 5.5 million Indian women were entering the formal workforce each year. 

This is a significant amount of employees, many of whom will be facing a unique set of 

challenges in the workplace simply because of their gender. In fact, research done by the 

Centre for Talent Innovation has found that 55% of female Indian employees routinely 

encounter such severe bias in the workplace that they disengage from their work or consider 

dropping out altogether (cis-india.org, 2015). 

IT industry in India is an important source of employment for young Indian professionals and 

an unprecedented amount of those young professionals are women (women made up 42% of 

https://en.wikipedia.org/wiki/IT_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/IT_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_process_outsourcing
https://en.wikipedia.org/wiki/NASSCOM
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_Valley_of_India
http://cis-india.org/internet-governance/blog/women-in-indias-it-industry#fn6
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India's college graduates in 2010, and that figure was expected to continue to rise) IT 

companies have the potential to become leading examples of women-friendly employers. 

However, according to DataQuest's Best Employer Survey 2012, the percentage of women 

employed in the IT industry in India has actually decreased from 26% in 2010 to 22% in 

2012, even though the number of jobs created in this sector continues to increase annually 

(cis-india.org, 2015). 

Considering, then, how important the IT industry may be for the employment of young female 

professionals (and if it is not now, it will be soon), the responsibility to create 

nondiscriminatory and comfortable workplace environments should fall heavily on the largest 

and most economically significant companies in the software sector, as they have the 

opportunity to set precedents not only for the rest of the industry but for Indian employers as a 

whole (cis-india.org, 2015). 

6.1. Women as Board Members 

The following table shows the representation of women as board members in the IT & BOP 

Sector at a global perspective. 

Table 4.1: Representation of Women in Board Member in IT Sector: Global Perspective 

 Female % Male % Total % 

Pipeline (Entry to Managers/Directors) 24 76 100 

Managers and Directors 21 79 100 

Senior Managers 19 81 100 

Executive Officer 14 86 100 

Source: Catalyst 

Table 4.2: Women on the Boardroom of IT Sector 

Global Perspective Asia Pacific Perspective 

Country % Country % 

Norway 35.5 India 09.5 

France 29.7 Australia 20.4 

Finland 29.5 Indonesia 18.6 

Sweden 28.8 Japan 03.2 

UK 22.8 Hong Kong 10.8 

Denmark 21.9 Korea 02.4 

Canada 20.8 Philippines 11.9 

Australia 20.4 Singapore 10.1 

USA 19.2 New Zealand  19.6 

Germany 18.5 China  10.7 

Colombia 13.4 Taiwan 23.22 

India  09.5 Thailand 18.5 

Source: Catalyst Census, Deloitte- Global Centre for Corporate Governance 

The above tables shows that representation of women in the c-suites of global IT Sector. It 

shows that Norway is ranked at 1 in giving the C-suite positions for women in IT Industry. 

The contribution of India is below 10%. When it comes to Asia Pacific region Korea and 

Japan are ranked at lowest position, their contribution is 2.4 and 3.2 respectively.   

6.2. Women Representation in the Boardrooms of Indian IT Sector 

The following figure depicts % representation of women in C-suites and at managerial level.  
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Figure 1: Leadership Gender Gap in Indian IT Industry 

 

Source: Society for Human Resource 

Management, Perspectives on Women 

in Management in India 

 

Women hold only 7.7% of board seats 

and just 2.7% of board chairs The 

Industry with the highest % of women 

on boards is in IT Sector (i.e. 9.2%) 

54% of IT Oriented Companies in the 

BSE have no women board director 

Korea and Japan are ranked at the 

lowest. Women held 17.9% of board 

seats on Fortune 200 companies in 

India  

The study collected some basic facts 

about the Board of Directors and 

executive management teams of the 5 Indian IT companies off of their websites and annual 

reports. This brief preliminary glance into the industry has revealed that although many of 

these companies promote gender equality in the workplace and women in senior positions of 

authority, the Indian software sphere continues to be almost entirely male-dominated. 

The collected statistics on Board members and executive management teams are listed below. 

It bears keeping in mind that while the information on the Board of Directors may be quite 

reliable (depending on how recently each company has updated their website) and therefore 

appropriate to use as a tool of comparative analysis, the information on the executive 

management teams can be misleading, as each company appears to have a different criteria of 

what constitutes a senior management team (for example, Tata Consultancy Services lists two 

individuals, their CEO and CFO, as their executive management team, but Wipro Ltd. lists 24 

individuals from a variety of different departments). 

62.1. Tata Consultancy Services Limited 

TCS' annual report for the 2013-2014 fiscal year reports a 14 member Board of Directors with 

one female non-executive director. This woman is not an Indian. The report also lists a 28-

member strong management team with two female members, and their website lists 

• Number of women on the Board: 1/14 

• Number of women holding executive management positions: 2/30 

6.2.2 Infosys Limited 

Infosys Ltd. has 15 Board members: six executive members, none of which are women; one 

male chairperson; and eight non-executive independent members, one of whom is a woman, 

but not an Indian woman. 

Further, Infosys lists 14 individuals in their executive management team, one of whom is a 

woman. It is interesting to note that this female member is the group head of Human 

Resources as well as being one of five senior Vice Presidents. Infosys also has an Executive 

Council made up of 13 members, including one Indian woman. 

• Number of women on the Board: 1/15 

• Number of women holding executive management positions: 1/14 

6.2.3. Wipro Limited 

Wipro's Board of Directors is made up of 12 men: one executive chairman, two executive 

directors, and nine independent directors. As for their executive management team, the 

4.9%   women 
Board Directors

3 to 5 % women in 
Senior Management

36% in  Employed in IT 
Sector 
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website lists 24 executive leaders, two of whom are women. Wipro also has a Corporate 

Executive Council of six men. 

• Number of women on Board: 0/12 

• Number of women in executive management team: 2/23 

6.2.4. HCL Tech Limited 

HCL's Board has nine members, two of whom are executive members. The other seven 

members are listed as being independent, non-executive members. One of these non-executive 

members is a woman; she is not Indian. On their website they list 18 members of their 

leadership team, none of whom are female. 

• Number of women on Board: 1/9 

• Number of women holding executive management positions: 0/18 

6.2.5. Tech Mahindra 

On Tech Mahindra's Board of Directors sits a non-executive chairman, one executive 

member, six non-executive independent members, and three non-executive directors. None of 

these individuals are female. On their website, seven employees appear to make up the 

leadership team of this company, one of whom is a woman. Interestingly, this individual is 

also the head of HR.  

• Number of women on Board: 0/11 

• Number of women holding executive management positions: 1/7 

6.3 Summary of Board of Director Data 

• Number of female chairpersons in the 5 largest IT companies in India: 0/5 

• Number of women seated on the Board of Directors of the top 5 IT companies in 

India: 4/67 

• Executive (excluding chairmen/vice-chairmen): 0/14 

• Non-Executive (excluding chairmen/vice-chairmen): 4/47 

• Female Indian members: 1/4 

• Number of female employees in senior management positions: 6/98 

6.4. Gender Pay Gap  

In Indian IT & BPO Industry women earn 56% of what male colleague earn performing the 

same work. More educated a woman is the wider the gender pay gap. The gender pay gap 

increases as women advances in their careers.  

6.5. Main Hurdles for Breaking Glass Ceiling in India 

• They felt their jobs midway due to personal problems like marriage and raising 

families. 

• In order to get into top management it requires commitment, dedication and 

determination which was lacking. 

• They are better seen as home makers than rulers. 

• Lack of support from male subordinates at work place. 

• Lack of support from their female colleagues due to politics, jealous and other reasons. 

• Non acceptance of women in traditional jobs reserved for men 

• Lower class workers have been receiving 30% to 50% Lower wages than male 

workers for the same work. 

• Lower class workers have been facing the Problem of sexual harassments, abusement 

and more discrimination by their superiors and colleagues. 

• Lack of implementation of laws and government actors on discrimination. 

• Male dominated management, which made all the decisions for the company. 

• Men’s attitude towards women. 

• Women’s attitude towards fellow female executives 
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• Lack of social acceptance of women in higher positions, even by other female 

employees. 

• Performance of men over women having same educational qualification and caliber. 

• Lack of informal networks. 

6.6. Human Rights Initiative for Women Entrepreneurship 

• On campus day-care centre – (McAfee India) 

• Flexi- Timing to accommodate early parenthood 

• Extended maternity leaves 

• Adoption maternity leave – (IBM) 

• A certain amount of payment of the legal expenses incurred while adopting a child – 

(HP) 

• Cab drops during pregnancy 

• Post maternity leaves without pay for 6months to 1yr – IBM, Infosys) 

 

7. MAJOR FINDINGS, SUGGESTIONS AND CONCLUSION  

7.1. Major findings of the study are summarized  

• Glass Ceiling is a reality in Indian IT and BPO Industry  

• Women held only 7.7% of board seats and just 2.7% of board chairs 

• The Industry with the highest % of women on boards is in IT Sector (i.e. 9.2%) 

• 54% of IT Oriented Companies in the BSE have no women board director 

• Women held only 7.9% of board seats on Fortune 100 IT companies in India  

• The average women employed in Indian IT Sector is 37%. But their representation as 

board directors is only 4.9% and only 3% to 5% are in senior management 

• Number of female chairpersons in the 5 largest IT companies in India: 0/5 

• Number of women seated on the Board of Directors of the top 5 IT companies in 

India: 4/67 (5.97%) 

• Number of Indian women seated on the Board of Directors of the top 5 IT Companies 

in India: 1/67 (1.49%) 

• Executive (excluding chairmen/vice-chairmen): 0/14 

• Non-Executive (excluding chairmen/vice-chairmen): 4/47 (3 out of 4 are foreign 

nationals)   

• Female Indian members: 1/4 

• Number of female employees in senior management positions: 6/98 

• Gender Pay Gap is a reality in Indian IT Sector. Women earn 56% of what male 

colleague earn performing the same work 

• The gender pay gap increases as women advances in their careers. More educated a 

woman is, then wider the gender pay gap.  

• Out of the 128 countries India Ranked at 115th position for equal pay for equal work 

(Booz & Company)     

• There exists a hesitation to appoint women as Directors on company board as they 

bring in a ‘novelty-factor’ that may upset the comfort-zone.  

7.2. Suggestions to Break Glass Ceiling 

• Right expectation, at work and healthy home is the key to a healthy work- life balance. 

• Family support is critical to their career 

• Change of male executive’s attitude towards female superiors and subordinates. 

• Introducing flexi-timings to manage work-life balance. 

• Encouragement of home assignments and home offices to manage work-life balance. 

• Ladies should avoid to misperception i.e. glass ceiling still exists. 
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• Introducing acts like recent companies act which mandates that listed companies have 

at least one women director at board. 

• Need more quotas and reservation at higher level in politics, which are now confined 

only to local body election. 

• Women leaders have to be demonstrated an inclusive, team-building leadership style 

of problem solving and decision making. 

• Women leaders are more likely not to ignore rules and take risks 

 

CONCLUSION 

The glass ceiling is a term which symbolizes a variety of barriers faced by women and by 

minorities as they seek to improve their employment status. Many studies confirmed the glass 

ceiling hypothesis and indicated that women in their early lives experienced a number of 

barriers during their decision of their career path. 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ AÇISINDAN SOSYAL 

SORUNLAR. İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA 
 

 

Mehmet ÇOLAK208, Tahsin ÇETİN209, Şeref ŞEVİK210  
 

 

ÖZET 

Yenilenen dünyada insan ihtiyaçları karşılanmaya çalışılırken, ülkemizde gelişmekte olan iş 

sağlığı ve güvenliği yöntemleri ile de iş kazaları ve meslek hastalıkları önlenmeye 

çalışılmaktadır. Günümüz toplumunun, hızla gelişen ve büyüyen şehirleri ile birlikte inşaatlarda 

bu oranda artarak hızlanmıştır. İnşaatların hızlanması ise iş güvenliği sorunlarıyla işçi göçünü 

artırmıştır. Bu çalışma hızla gelişen inşaat sektöründe iş sağlığı sorunları ve işçi göçü ile 

meydana gelen inşaatlar da eğitimsel sosyal sorunları ele almaktadır. Hazırlanan çalışmayla 

inşaat sahasında yapılmış olan iş güvenliği uygulamalarına değinilmiştir. Görüşme sağlanan 70 

çalışan ile iş sağlığı ve güvenliğine yönelik eğitimsel kamp-konaklama sorunları, elde edilen 

verilerle anlaşılabilir ve grafiksel olarak ifade edilmeye çalışılmıştır. İnşaat sektöründeki 

çalışanların iş sağlığı ve güvenliği hakkındaki bakış açılarını ortaya çıkarmaya yönelik, iş sağlığı 

ve güvenliği kuralları hakkında farkındalığı, güvenlik kurallarına uyma eğilimini, hukuki olarak 

haklarının neler olduğunu, teknik olarak yeterli bilgiye sahip olup olmadığı ve çalışma 

ortamındaki sosyal sorunları bilmesi ve çalışma ortamında karşılaştığı sorunların tespitinin 

yapılarak çözüm aranmasına olanak sağlanmaya çalışılmıştır. İnşaat sektöründe yapılan iş 

sağlığı ve güvenliği uygulamalarında çalışanların eğitimleri, sağlık muayeneleri, yüksekte 

çalışma, elektrik uygulamaları, iş makine ve ekipmanları, kişisel koruyucu donanımlar, 

konaklama ve sosyal alanlar, servis ve ulaşım yolları çalışma alanında ele alınan konulardır. 

Belirtilen konularda yaşanan sorunların ve eksikliklerin çözümlenerek ve sıfır hata kaza 

felsefesinin olgunlaşması için işverenler çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmelidir. 

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri teorikten ziyade uygulamalı olarak öncelikli hale 

getirilerek birey olan her yerde uygulanmaya konulmalıdır. 

Anahtar Sözcükler: İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Sosyal Sorunlar, İnşaatlarda İş Güvenliği 

Uygulamaları. 

 

GİRİŞ 

İş güvenliği işyerinde işin yürütülmesi ile ilgili olarak meydana gelen tehlikelerden, sağlığa 

zarar verebilecek şartlardan korunmak ve daha iyi bir iş ortamı oluşturmak için yapılan 

sistemli ve kurallı çalışmaları kapsamaktadır. Bu kapsamda yapılacak olan her türlü faaliyet 

öncesi ve sonrası iş sağlığı ve güvenliği olarak çok iyi değerlendirilip risk ve tehlikeler yok 

edilmeli ve öncelikli olarak tüm tedbirlerin uygulanmasıdır.  

İnşaat sektöründe yapılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında çalışanların eğitimleri, 

sağlık muayeneleri, yüksekte çalışma, elektrik uygulamaları, iş makine ve ekipmanları, kişisel 

koruyucu donanımlar, konaklama ve sosyal alanlar, servis ve ulaşım yolları çalışma alanında 

ele alınan bazı konulardır. Belirtilen konularda yaşanan sorunların ve eksikliklerin 
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çözümlenerek ve sıfır kaza felsefesinin olgunlaşması için işverenler çalışanların görüş ve 

önerilerini değerlendirmek durumundadırlar.          

 

LİTERATÜR 

İş sağlığı ve güvenliği; işyeri ve işçi kavramıyla sınırlı kalmadan, bir işletmenin bünyesinde 

gerçekleşen faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanlar, alt işveren işçileri, ziyaretçiler, 

müşteriler, işyerindeki herhangi bir kişi, halk vd.) sağlığına ve güvenliğine etki eden 

tehlikelerin ve bunları ortaya çıkarabilecek tüm etkilerin ortadan kaldırılması ya da 

azaltılmasına yönelik çalışmalar olarak ifade edilmektedir (Arıcı, 1999: 52; Kabakçı, 2009: 

82). 

Türkiye’de işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerindeki bilgi yetersizliği, verilen kurumsal 

bilgilerin davranışa dönüşmemesi ve iş güvenliği eğitimindeki süreksizlik verilen eğitimin 

kalıcı olmasındaki en önemli engellerdir. İş kazası ve meslek hastalıklarını azaltmanın 

yollarından biri, işverenlerin konuya ilişkin yükümlülükleri ve sorumlulukları hakkında 

yeterli bilgi sahibi olmalarıdır. 

İş kazalarının dünyada sebep olduğu kayıplar şu şekildedir (Allı O, 2008: 3, EUROSTAT, 

ILO, 2014: 4): 

• Avrupa’da 2004-2007 yılları arasında 5 milyon işçi iş kazasına uğramış bunlardan 5000’i 

hayatını kaybetmiştir. 

• Çin ve Hindistan’da her yıl ortalama 8500 kişi hayatını kaybetmektedir. 

• Afrika kıtasında her yıl ortama 42 milyon iş kazası meydana gelmekte ve bu kazalarda 

54.000 kişi hayatını kaybetmektedir. 

• Latin Amerika ve Karayipler’de her yıl ortalama 22.6 Milyon iş kazası içerisinde yaklaşık 

30.000 kişi hayatını kaybetmektedir. 

• ILO’nun 2014 yılında yapmış olduğu çalışma ışığında, dünyada ölümcül iş kazalarının en 

fazla görüldüğü bölgeler, Güney Doğu Asya Bölgesi, Batı Pasifik Bölgesi, Afrika Bölgesi, 

Avrupa Bölgesi, Amerika Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi şeklindedir. 

Türkiye’de iş kazalarına yönelik ilginin de Avrupa Birliği’ne adaylık süreciyle beraber arttığı 

gözlemlenmektedir. Avrupa Birliği mevzuatına uyumlaşma süreci, iş sağlığı ve güvenliği 

hususundaki uygulamaların büyük ölçüde değişmesini sağlamıştır. Kurumsal alanda görülen 

aksaklıklar, işyeri örgütlerinin yeterli etkinliğe ulaşamaması, eğitim, teftiş ve katılım 

mekanizmalarının yetersizliği ile küçük işletmelerdeki iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına 

yönelik önleyici bir yapının bulunmaması gibi sorunlar, Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliği 

yönetiminde görülen önemli eksiklikler olarak dikkati çekmektedir (Yılmaz, 2009: 1). İş 

sağlığı ve iş güvenliği önlemleriyle hedeflenen, en temelde bireysel ve toplumsal huzur ve 

mutluluğun sağlanmasıdır (Centel, 1994: 265). Son zamanlarda büyük bir gelişme gösteren 

inşaat sektörü iş sağlığı ve güvenliği eğitimi konuları bakımından çalışma kapsamında analiz 

edilerek değerlendirilmiştir. 

 

VERİ VE YÖNTEM 

Araştırmanın kapsam ve sınırlılığı olarak; Muğla’da faaliyet gösteren ve basit tesadüfî 

örnekleme yöntemi ile seçilen inşaat firmasının çalışanları oluşturmaktadır. Toplam 100 

çalışandan 70 çalışan denek çalışmaya dahil edilmiş olup araştırmanın geçerliliği bu sayı ile 
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sınırlandırılmıştır. Elde edilen bulgular istatistik programı aracılığıyla değerlendirilip bulgular 

sonuç bölümünde sunulmuştur. 

İnşaat sektöründe yapılan iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında çalışanların eğitimleri, 

sağlık muayeneleri, yüksekte çalışma, elektrik uygulamaları, iş makine ve ekipmanları, kişisel 

koruyucu donanımlar, konaklama ve sosyal alanlar, servis ve ulaşım yolları çalışma alanında 

ele alınan başlıca konulardır. 

İnşaat sektöründeki çalışanların iş sağlığı ve güvenli hakkındaki bakış açılarını ortaya 

çıkartmaya yönelik, inşaat sektöründe çalışanlar ile yapılan mülakat çalışmasında; İş sağlığı 

ve güvenliği kuralları hakkında farkındalığı, güvenlik kurallarına uyma eğilimi, hukuki olarak 

haklarının neden olduğunu, teknik olarak yeterli bilgiye sahip olup olmadığı ve çalışma 

ortamındaki sosyal sorunları bilmesi ve çalışma ortamında karşılaştığı sorunların tespitinin 

yapılarak çözüm aranmasına olanak sağlamaya çalışılmıştır. Yapılan araştırmada çalışanların, 

inşaat sektöründe çalışma ortamındaki sosyal sorunları bilmesi ve karşılaştığı sorunların 

tespitinin yapılarak çözüm aranmasına çalışılmıştır. 

 

BULGULAR, SONUÇ VE TARTIŞMA 

Çalışanlar için konaklama ve çalışma sahası içinde bulunan mutfak, yatakhane, yemekhane, 

duş ve lavabolar için çalışmaya katılan 70 kişi arasında yapılmış 100 sorudan oluşan anket 

sonuçları Tablo 1’de değerlendirilerek verilmiştir. 

Tablo 1.  Soru-Cevap Değişkenleri Yüzdelik (%) Oranları Tablosu 
                 Soru-Cevap Değişkenleri Evet 

(%) 

Hayır 

(%) 
1 Yatma yerleri (işçi-formen-mühendis) ayrılarak tanzim edilmiş mi? 75 25 

2 Yatma planı var mı? 65 35 

3 Yatak odalarının kapıları üzerinde kalanların listesi var mı? 59 41 

4 Yatak odalarının camları havalandırma için açılıp kapanır nitelikte mi? 53 47 

5 Yatma yerlerinde pencerelerde (sineklik) tel örgü var mı? 53 47 

6 Odalarda veya dışında ayakkabılık var mı? 40 60 

7 Mevsime göre uygun ısıtma ve soğutma sağlayacak sistem var mı? 42 58 

8 Karyola ve ranza aralarında yeterli mesafe var mı? 49 51 

9 Yatak odalarında bir masa ve yeterli sandalye var mı? 53 47 

10 Yatakhanede içme suyu (sebil) var mı? Suyun periyodik tahlili ve sebilin hijyen 

temizliği yapılıyor mu? 

66 34 

11 Yeterli elbise dolabı var mı? kirli ve temiz giysiler için ayrı bölümler var mı? 57 43 

12 Yatak odalarında yemek yenmeyeceği kuralına uyuluyor mu? 54 46 

13 Binanın ısıtma sistemi dışında ısıtıcı araçların kullanılmayacağı biliniyor mu? 59 41 

14 Odalarda veya yatma bölümünde yemek pişirilmeyeceği kuralına uyuluyor mu? 56 44 

15 Yataklar zaman zaman ters çevrilip bakımı yapılıyor mu? 54 46 

16 İşçi yatakhanelerinde ranzalar sağlam mı? 50 50 

17 Yatak odalarında bir kişiye 12m3 hava düşecek şekilde mi? 50 50 

18 Yatak Takımları ve çamaşırlar periyodik olarak temizleniyor mu? 53 47 

19 Yatak takımları uygun çamaşır deterjanıyla yıkanıyor mu? 66 34 

20 Yatak odaları günlük ve haftalık bakımı yapılıyor mu? 54 46 

21 Odalar temiz ve tertipli mi? 54 46 

22 Koğuş talimatları uygun yerlere asılmış mı? 50 50 

23 Acil kaçış yönleri ve kapıları belli mi? işaretlenmiş mi? acil aydınlatma var mı? 53 47 

24 Yangın önlemleri alınmış mı? (Yangın tüpleri duman dedektörleri Vb..) 67 33 

25 Acil durum bilgisi asılmış mı? 64 36 

26 Elektrik panosunun kapağı kilitli, üzerinde uyarı işareti ve sorumlusunun ismi 

ve irtibat numarası var mı? 

71 29 

27 Çöpler içi poşetli ve kapaklı kovalara mı atılıyor? Çöp kovaları günlük 

boşaltılıyor mu? 

56 44 
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28 Odalarda ve kapalı ortak mahallerde sigara içilmeyeceği kuralına uyuluyor mu? 54 46 

29 Ortak alanların temizliği yapılıyor mu? 56 44 

30 Yatakhane sorumlusu var mı? Odalarda kalanların güncel listesi tutuluyor mu? 50 50 

31 Duşların sayısı her kullanıcının iki günde bir yıkanmasına yetecek kadar mı? 44 56 

32 Duşların kapı veya perde örtüleri faal mi? 43 57 

33 Duşlarda elbise, havlu asacak bölüm ve tertibat var mı? 76 24 

34 Duşlar havalandırma imkanına sahip mi? 67 33 

35 Zemin, kaymayı önleyecek tarzda mı? 66 34 

36 Duşlar devamlı temizleniyor mu, duvar ve zemin kir tutmayacak tarzda mı? 54 46 

37 Sıcak su kapasitesi yeterli mi? 59 41 

38 Bakım ve kullanma talimatı var mı? 57 43 

39 Isıtma ve aydınlatma yeterli mi? 37 63 

40 Lavabolar personel sayısına göre yeterli mi? (25kişiye) 44 56 

41 Lavabo aynaları tam ve temiz mi? 44 56 

42 Lavabolarda sıvı sabunluk var mı? 47 53 

43 Su kesilmesine karşı tedbir alınmış mı? 53 47 

44 Tuvaletler personel sayısına göre yeterli mi? 59 41 

45 Tuvalet duvarları belirli bir yüksekliğe kadar yıkanabilir tarzda mı? 57 43 

46 Tuvaletlerde kokuyu önleyici havalandırma var mı? 61 39 

47 Tuvaletlerde su kesilmesine karşı tedbir alınmış mı, taharet muslukları faal mi? 51 49 

48 Tuvaletlerde temizlik fırçası var mı? 50 50 

49 Tuvaletlerde tuvalet kağıdı, sıvı sabun, v.b. var mı? 53 47 

50 Tuvaletlerde içi poşetli, kapaklı çöp kovası var mı? 53 47 

51 Günlük temizlik kayıtları mevcut mu? 63 37 

52 Duştan çıkanlar açık havaya çıkmadan odalarına geçebiliyor mu? 59 41 

53 Kantindeki ürünlerin son kullanma tarihlerine dikkat ediliyor mu? 51 49 

54 Bozulacak malzemeler, soğuk muhafaza edilecek içecekler buzdolabında mı? 56 44 

55 Kantinde sinek ve haşerelere karşı önlem alınmış mı? (Pencere v.b. sinek teli) 53 47 

56 Gıdalar ile temizlik maddelerinin yan yana konulmamasına riayet ediliyor mu? 53 47 

57 Raflar temiz. düzenli ve sabitlenmiş mi ? 50 50 

58 Kantin personel hijyen koşullarına riayet ediyor mu? Zemin kolay temizlenecek 

nitelikte mi? 

47 53 

59 Tarihi geçmiş bayat malzemenin satılmasını önleyici tedbirler alınmış mı? 54 46 

60 Kantin ihtiyaca yeterli mi? 47 53 

61 Malzeme fiyatları uygun mu? 61 39 

62 Personelin kişisel temizliğine özen gösteriliyor mu? 56 44 

63 Çalışırken, iş önlüğü/elbisesi, eldiven, başlık, maske vb. giyiliyor mu? 64 36 

64 Yemekhanenin günlük, haftalık temizliği yapılıyor mu? 61 39 

65 Yemekhane girişinde el yıkama yeri (lavabo) var mı, sıvı sabun konulmuş mu? 66 34 

66 Masalara ekmek dilimli olarak sepet içinde konulmuş mu? 62 38 

67 Yemek tevzi yerleri sıkışıklığı önleyici şekilde tanzim edilmiş mi, yeterli mi? 47 53 

68 Masalarda sürekli bardak, tuzluk, biberlik takımları var mı? 50 50 

69 Yemekhanede yeterli su sebili var mı? 54 46 

70 Servis kapları, tabak, çatal, bıçak, kaşık yeterli mi? Temiz mi? 54 46 

71 Yemekhanede; personel sayısı dikkate alınarak izdihamı önleyici tedbirler 

alınmış mı? 

51 49 

72 Yemek masalarında, arkalıklı sandalye kullanımına özen gösteriliyor mu? 53 47 

73 Yemekhane zemini temiz mi? Su ve deterjanla temizleniyor mu? 49 51 

74 Yemekhanede pencere ve kapılarda sinek ve haşereyi önleyici tedbir var mı? 

Periyodik olarak ilaçlama yapılıyor mu? 

50 50 

75 Yeterli havalandırma yapılıyor mu? 45 55 

76 Yemekhane dışına yemek çıkarılması önlenmiş mi? 45 55 

77 Baharatların kapakları kapalı tutulmakta mı? 49 51 

78 Çöpler içi poşetli, kapaklı kovalarda mı tutuluyor? 40 60 

79 İlk yardım dolabı mevcut mu? 41 59 

80 Kapasite açısından yeterli mi? 64 36 

81 Mutfağı biz işletiyorsak, malzeme giriş-çıkış kayıtları tutuluyor mu? 63 37 

82 Mutfak ve yemekhanede yemek listesi var mı? 57 43 

83 Vardiya veya fazla mesailerde kumanya sistemi sağlanmış mı? 59 51 

84 Yemekler öğün, öğün pişiriliyor mu? 57 43 
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85 Yemeklere sonradan katılan limon, sirke, yoğurt vb. gıdaların yemek dağıtımı 

sırasında katılmasına özen gösteriliyor mu? 

63 37 

86 İşyerinde gerekli uyarı ikaz işaretlemeleri ilgili yönetmeliğe uygun mu mu? 60 40 

87 Baharat kaplarının kapakları kapalı tutulmakta mı? 53 47 

88 Elektrik prizleri sağlam ve kapaklı mı? 59 41 

89 Yemeklerin dışarıya sevkiyatında uygun kap ve araçlar kullanılıyor mu? 50 50 

90 Çalışanlara hijyen konusunda eğitim verilmekte mi? 57 43 

91 Çalışanların ellerini dezenfekte edebilecekleri sistem mevcut mu? 47 53 

92 Sağlık biriminin çalışma süresince açık (faal) olması sağlanmış mı? 47 53 

93 Revirde muayene, müdahale, sağlık personeli odaları ve bekleme alanı var mı? 47 53 

94 Sahada ilk yardım kabinleri, dolapları var mı? 60 40 

95 İşyeri hekimi çalışma saatleri sağlık birimi girişinde yazılı mı? 69 31 

96 Vardiyalarda sağlık biriminde en az 1 sağlık memuru bulunuyor mu? 63 37 

97 Muayene, tedavi hizmetleri yapılıyor mu? 62 38 

98 Hastanelere sevkte, gerektiğinde refakatçi sağlanıyor mu? Hastanın durumu 

takip ediliyor mu? Kayıt defterine bilgiler işleniyor mu? 

54 46 

99 Ambulans var mı? Donanımlı ve sürekli hizmete hazır durumda mı? 51 49 

100 Revir tertip, düzen, sterilizasyon ve temizlik açısından yeterli mi? 43 57 

Toplam Yüzde (%) 100 100 

Yapılan anket sonucunda cevap verilen soruların yüzde (%) oranı dikkate alındığında %55’i 

evet çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum sağlandığını, %45’i de tam 

olarak iş sağlığı ve güvenliği ortam ve şartlarını sağlamadığını belirtmektedirler. 

İşe giriş eğitim ve muayenesi tamamlanan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde çalışmaya 

engel durumu olmayan çalışanlar işveren tarafından sağlanan kişisel koruyucu donanımları 

tamamlandıktan sonra çalışma sahası içine alınmaktadır.  

Belirtilen konularda yaşanan sorunların ve eksikliklerin çözümlenerek ve sıfır hata kaza 

felsefesinin olgunlaşması için işverenler çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmelidir. 

Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri teorikten ziyade uygulamalı olarak öncelikli hale 

getirilerek birey olan her yerde uygulanmaya konulmalıdır. Bunu olumluya çevirmenin 

unsurlarından en önemlisi uygulamalı güvenlik uygulamaları ile gerçekleştirmemiz 

gerektiğidir. Ve önce sağlık-güvenlik gelir bilincinin artırılmasıdır.   

İnşaat sektörü çok tehlikeli sınıfta yer alan bir iş koludur. Bir yıl içinde her bir personelin 

alması gereken eğitim süresi 16 saattir. Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde iş sağlığı ve 

güvenliği zorunlu eğitimleri çalışanların sgk giriş işlemlerinin yapılmasının ardından 

eğitimleri tamamlanmakta ve çalışma sahasına alınmaktadırlar. İşe giriş ve zorunlu eğitimleri 

tamamlanan personellere çalışma sahasında ve iş başında kısa süreli eğitimler verilmeye 

devam etmektedir. 

İşe giriş işlemleri tamamlanan personellerin sağlık muayeneleri işyeri hekimi tarafından 

gerçekleştirilmektedir. Muayenede hekimler kan tahlili, akciğer grafisi, odyometri, ekg, 

solunum fonksiyon testleri ve çalışanlara ait tetanoz aşısı kontrollerini yaptıktan sonra çalışma 

izinleri verilmektedir. Sağlık muayeneleri işyerinde kurulan revir bölgesinde aralıklı düzenli 

olarak gerçekleştirilmektedir. 

İşin devamlılığı ve olası iş kazalarının yaşanmaması için iş akış planı, haftalık olarak proje 

yönetimi ve imalat ekibi ile değerlendirilerek personeller için düzenlenecek özel eğitim ve 

sağlık tetkikleri istenmekte ve gerçekleştirilmektedir. İşe giriş eğitim ve muayenesi 

tamamlanan ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerinde çalışmaya engel durumu olmayan 

çalışanlar işveren tarafından sağlanan kişisel koruyucu donanımları tamamlandıktan sonra 

inşaat çalışma sahası içine alınmaktadır. 
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Çalışan güvenliği için yaya yolları ve araç trafiği ayrılmaktadır. Araç trafiği bayrakçı eğitimi 

almış personeller tarafından ve uyarı levhaları ile yönetilmektedir.  

İşyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin 

organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı 

durumlarda, sağlık ve güvenlik işaretleri bulundurulmakta ve uygun yerlerde 

kullanılmaktadır. 

Kazı alanından çıkartılan hafriyat ile kazı kenarı arasında yeterli mesafe bulundurulur ve 

hafriyatın kazı alanına akma riski bulunması durumunda uygun bariyerler kullanılmaktadır. 

Kalıp elemanları ve kalıp destek elemanları ile ilgili statik hesaplamaları yaptıktan sonra 

montaja başlanılmaktadır. Çalışma platformlarını yapılacak işin özelliklerine ve taşınacak 

yüke uygundur ve güvenli çalışma ve geçişlere izin verecek şekilde yerleştirilmektedir. 

Çalışma platformlarının etrafına yüksekten düşmeyi engelleyici korkuluk sistemleri 

yerleştirilmektedir. Kalıp sökümü işi için uygun çalışma platformları ve iş iskeleleri 

kullanılmalıdır. Sökülen kalıp malzemelerini uygun şekilde istif edilmektedir. Söküm 

sırasında, söküm yerine söküm işinde çalışan işçiler haricindeki işçilerin girmesi 

engellenmektedir. Çalışma platformları aşırı yüklenmemektedir. Betonarme kalıplarının 

yeterliliği her beton dökümünden önce ve sonra mutlaka kontrol edilmektedir. 

Yüksekte yapılacak çalışmaların önceden planlanarak, mevcut risklerin ve alınacak 

önlemlerin belirlenerek, yapılacak işte çalışacak kişiler ve yetkinliklerinin kontrolü 

sağlanmaktadır. Yapılan planlama ve çalışmalar mutlaka bir iş izin formu hazırlanarak 

taraflarca imza altına alınmaktadır. 

İskelelerin aşağıdaki hususlara uygun olması sağlanmaktadır; 

• Kendiliğinden hareket etmeyecek, stabilitesi bozulmayacak ve çökmeyecek şekilde 

tasarlanmış, imal edilmiş ve kurulmuş olması, 

• İskele sistemlerinin güvenli bir şekilde desteklenmesi, yatay ve düşey kuvvetlere karşı 

uygun şekilde sabitlenmesi, 

• Doğru şekilde ve bakımlı bulundurulması, 

• Korozyona karşı uygun malzeme kullanılması, 

• İskele sisteminde çatlak, kırık, yıpranmış ve korozyona uğramış özellikteki iskele ve 

bağlantı elemanlarının kullanılmaması, 

• İskelelerde görülen kusurların derhal giderilerek zayıf kısımların güçlendirilmesi. 

• İskele platformları hareket etmeyecek şekilde iskele sistemine sabitlenmesi ve platform 

elemanları ile iskele dikey elemanları arasında ve platform döşemesinde çalışanların 

düşmesine sebep olabilecek boşluk bulunmaması sağlanmaktadır. 

• İskelelerdeki bütün bağlantı yerleri ile bağlantı elemanlarının yeterli sağlamlıkta olması 

sağlanmakta ve bu bağlantıların kendiliğinden ayrılmaması için gerekli tedbirler 

alınmaktadır. 

• İskelelerin üzerine moloz ve artıklar ile geçişi engelleyecek malzemeler 

bırakılmamaktadır. İskelelerde geçiş amacıyla en az 60 santimetre genişliğinde ve 

kenarlarında uygun korkuluk sistemleri bulunan geçitler kullanılmaktadır. 

İşçi Sağlığı İş Güvenliği uygulamaları ve denetimleri sonucunda öngörüler aşağıda 

belirtildiği gibi olmalıdır. 

• Çalışanların kolaylıkla yararlanabilecekleri sebil tipinde temiz içme suyu, hijyenik yemek 

yenilebilecek bir ortam oluşturulmalıdır. 
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• Çalışanlara  yeterli sayıda tuvalet ve sayısı 30 işçi için 1 kabin ve bir pisuar olmalı ayrıca 

çalışma sonrası duş alabilecekleri  uygun hijyenik yapılar olmalıdır.  

• Çalışanların kaldıkları koğuşların tabanı tavanı duvarları her gün kolaylıkla temizlenebilecek 

özellikte boyalı ısı yalıtkanlı olmalıdır. 

• Pencereler havalandırmaya uygun olmalı ayrıca baca, menfez veya elektrikli özel 

havalandırma cihazları kontrollü çalıştırılmalıdır. 

• Yatak eşyaları her zaman temiz olmalı ve rutin kontrolleri yapılmalıdır. 

• Soğuk mevsimlerde yatakhaneler sağlığa uygun bir biçimde ısıtılmalı ve ilave ısınma için, 

odun-kömür veya üstü açık ateş yakılmasına izin verilmemeli  ve devamlı kontrol edilmelidir. 

Ayrıca koğuşlarda sigara ve v.b şeylerin içilmesi yasaklanmalı ve rutin kontrol edilmelidir. 

Bulaşıcı hastalıklarla mücadele, özellikle yakın ilişki içerisinde ve kalabalıklar halinde 

yaşayan ya da çalışan işçiler açısından vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. Özellikle inşaat 

işçilerin işe alınmasında, yalnızca “ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir raporuyla” 

yetinilmemeli; tıpkı besin işlerinde çalışanlarda gördüğümüz gibi “bulaşıcı hastalığı 

olmadığına ilişkin (portör) raporu” da istenmelidir. İnşaat işleri, doğası gereği, işçi giriş-

çıkışının yüksek olduğu işlerdir. Bunda inşaatın gelişim aşamalarında, farklı farklı işlerin 

ortaya çıkması ve uzmanlaşmış işçi gruplarının, rollerini yerine getirip sahneyi terk etmeleri 

gereği etkili olmaktadır. Bu bakımdan, muayenelerin ve eğitimlerin, gecikmeden 

yapılabilmesi için, inşaat işyerlerinde sağlık örgütünün bulunması gereklidir. İnşaat işlerinde 

kaza riskinin yüksekliği ve gerçekleşen iş kazalarının sıklığı, bizi, işyeri sağlık örgütünün 

içine işyeri hekimini de katmak zorunda bırakmaktadır. Bu bakımdan, inşaat işlerinde 

öncelikle, işyeri hekimi istihdamının sınırlayan 50 işçi bulunma gerekliliği ortadan 

kaldırılmalı ve küçük inşaatlarda ortak çözümler oluşturulmalıdır (Anonim 1, 2018). 

İşin devamlılığı ve olası iş kazalarının yaşanmaması için iş akış planı, haftalık olarak proje 

yönetimi ve imalat ekibi ile değerlendirilerek personeller için düzenlenecek özel eğitim ve 

sağlık tetkikleri istenmekte ve gerçekleştirilmektedir. 

Aksaklık ve sorunların giderilmesi için işverenler çalışanların görüş ve önerilerini 

toplantılarda değerlendirmelidir. Aylık iş sağlığı güvenliği kurul toplantısında, sosyal 

sorunları, iş güvenliği sorunlarını dikkate almalı ve temrin tarihi vererek takip etmelidir. 

Kurul toplantısında belirlenen uygunsuzluklar bir sonraki kurul toplantısına kadar 

çözümlenmiş olmalıdır. Çözümlenemeyen tüm sorun ve uygunsuzluklar, tekrar gündeme 

taşınıp, başta işveren vekili şantiye şefi, kamp amirliği, elektrik birimi, mekanik birimi en kısa 

zamanda sonuçlanması gerekli aksiyonları almalı ve yönetim olarak ısrar ile üzerinde 

durmalıdır. Şirket yönetimi çalışanlarının tarafından zaman zaman sorunları dinlemeli onların 

üreten olduğunu unutmamalıdır. Çünkü şantiyelerde sosyal şartların dikkate alınmaması farklı 

şekil ve biçimlerde başkaca sorunları doğurmaktadır. Örneğin; bir çalışanın günlük 

çalışmadan sonra dinlenmemesi gün içerisindeki yorgunluğunu atmaması kalite sorununa, 

kalite sorunu şirketin imajına, imajın düşmesi büyüme ve karlılığa kadar etki ettiği 

unutulmamalıdır. 

Ergonomik olarak ya da sosyal olarak dinlenmeyen bir çalışanın, iş kazası geçirme 

tehlikesinin olduğu da ayrıca ele alınmalıdır. İş kazaları, büyüklüğüne göre değişmekle 

beraber geçmişte bazı şirketlerin ekonomisine ciddi zarar vererek batmasına kadar yol açtığı 

görülmüştür. İş kazaları sadece çalışanın kendisine ya da ailesine zarar vermez. Şirketlere 

hatta ülke ekonomisine zarar vermektedir. Çünkü iş kazasının olduğu firmalar ciddi tazminat 
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ve yaptırımlara maruz kaldığı için sürdürülebilirliğini kısa zamanda kaybederek firmayı 

kapatmaktadırlar. Firmaların kapanması ise ülke ekonomisine işsizlik olarak geri 

dönmektedir. 

Yapılan araştırmada çalışanların, inşaat sektöründe çalışma ortamındaki sosyal sorunları 

bilmesi ve karşılaştığı sorunların tespitinin yapılarak çözüm aranmasına olanak sağlamaya 

çalışılmıştır. Anket sonucunda 70 inşaat çalışanın katılımın tam olması çalışanların algısı 

bakımından önemli bir sonuçtur. Yapılan araştırma sonucunda çalışanların %55’i evet yanıtını 

vermiş olması inşaat alanlarında bulunan sosyal alanlar ile ilgili aksaklık ve sorunların 

olduğunu göstermektedir. 

Sonuç olarak; çalışanların vermiş olduğu cevaplara bakıldığında işyerinde konaklama yapılan 

alanlar, yemek salonları, duş ve lavabolar, revir ve kantin bölgelerinin şartlara göre yetersiz 

seviyelerde olduğunu göstermektedir. Yetersiz olan sosyal imkânlar çalışanlar için meslek 

hastalığı, iş kazası ve psikososyal sorunlara neden olabilecek durumdadır. İş verimini ve 

kalite düzeyini arttırmak için konaklama ve sosyal alanların iyileştirilmesi gerektiği 

öngörülerimiz arasındadır. 
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EĞİTİMDE İŞ İSTİHBARATI UYGULAMASI (MSKÜ YABANCI 

DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖRNEĞİ) 
 

 

Eyüp AKÇETİN211, Eda ÜSTÜNEL212, Ufuk ÇELİK213  
 

 

ÖZET 

Dijital çağ ile birlikte iş istihbaratı uygulamaları hemen hemen her alanda yoğun biçimde 

kullanılmaya başlanmıştır. İş istihbaratı veri sellerinden açığa çıkmamış örüntüleri ve 

fonksiyonları bularak onların açığa çıkarılıp bilgiye dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreçte 

matematik, oyun teorisi, yöneylem araştırması, ekonometri, istatistik, iktisat, sosyoloji ve 

psikoloji gibi birçok bilimsel alandan yoğun biçimde yararlanılır. İş istihbaratı, sağlıktan eğitime 

hemen her iş sahasında karşılığını bulmaktadır. Doğal felaketler ve sonuçlarının tahminlerinden 

toplumsal olaylara, suç ve suçlu profillerinin tespitine varıncaya kadar birçok alanda iş 

istihbaratının etkin biçimde kullanıldığı görülmektedir. Elde edilen bilgiler yöneticilere doğru 

kararlar verebilmeleri için rota göstermektedir. Böylece veriye dayalı bir yönetim anlayışına alt 

yapı hazırlamaktadır. Öte yandan iş istihbaratının ortaya çıkardığı modeller, veriler üzerinden 

simule edilerek, gerçek hayatta uygulanmadan önce risk almadan test edilmesi ve sonuçlarının 

görülmesi imkânlarını sunmaktadır. Böylelikle, olası kararların sonuçları üzerinden en etkin 

kararların alınması sağlanır. Eğitimde başarıyı ve başarısızlığı belirleyen birçok önemli unsur 

olması sebebiyle son yıllarda eğitim planlaması giderek iş istihbaratına dayanmaktadır. Eğitim 

planı yapılırken bu unsurların ortaya çıkarılması ve bu unsurlar üzerinden kararların alınması 

eğitimde hem hedeflere ulaşmada hız ve zaman kazandıracak hem de eğitim kalitesinin 

artmasına zemin hazırlayacaktır. Bu nedenle, bu çalışmada Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Programlarına 2017-2018 akademik yılında kayıt yaptıran 

hazırlık öğrencilerinin başarı durumları, cinsiyet, bölüm, fakülte ve başarı oranı değişkenleri 

üzerinden analiz edilmiştir. Çalışmada belirlenen unsurlar üzerinden detaylı analiz sonuçlarının 

elde edilmesi ve elde edilen sonuçların kolay anlaşılması için veri madenciliği metotlarından 

karar ağaçları yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada öğrencilere ait veriler sadece hazırlık 

programına kayıt olurken beyan edilen verilerden oluşturulmuştur. Öğrencilerin isimleri ve diğer 

kişisel bilgileri bu çalışmada kullanılmamıştır. Kişisel bilgiler, hazırlık programından muaf olan 

öğrencilerin verileri ve verileri tutarsız olan kayıtlar ayrıştırılmıştır. Bu veri temizleme 

sürecinden sonra, kayıtları tutarlı ve standart hale gelen verilere sahip toplam 1056 öğrencinin 

verileri analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda hazırlık programında eğitim gören öğrencilerin 

fakülte, bölüm ve cinsiyete göre başarı oranları ortaya çıkarılmıştır. Bu başarı oranları ilgili 

fakülte yöneticileri ve bölüm başkanlıkları ile paylaşılarak 2018- 2019 akademik yılı hazırlık 

programlarında yürütülecek olan eğitim öğretim faaliyetleri, bu sonuçlar temel alınarak başarı 

oranlarını arttırmaya yönelik yeniden yapılandırılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Öğrenci verilerinin analizi, Yabancı dil hazırlık programı, Başarı durumu, 

Karar ağacı, Veri madenciliği, İş istihbaratı. 
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Giriş 

İçinde bulunduğumuz dijital çağ, veri selleri hatta veri tsunamileri oluşturmaktadır. Kullanılan 

akıllı cihazlar bu tsunamiye hız ve yön vermeye başlamıştır. Bu nedenle karmaşık verilerin 

analiz edilerek önemli bilgilere dönüştürülmesi bu çağın en önemli özelliğidir. Küresel 

rekabet ortamında bir firmanın büyüklüğünden ziyade işletme içinde ve dışında oluşan 

verilerin analiz edilmesi yani iş istihbaratının doğru yapılması alınan kararların veriye dayalı 

verilmesi, rakiplerin veya küresel ekonominin oluşturduğu veri sellerinin ve/veya 

tsunamilerinin ortaya çıkardığı riski azalmak için büyük önem arz etmektedir. Örneğin bir 

işletmenin vereceği reklamlar için hangi medya ortamını tercih edeceği bile günümüzde 

rekabet açısından önemli hale gelmiştir. Müşterinin kim olduğu, hangi ürünü, hangi markayı, 

nerede, ne zaman kiminle tercih ettiğinin bilinmesi reklam stratejisinin belirlenmesi ve 

rakiplerden daha hızlı hareket ederek müşterinin beklentisinin anlık olarak karşılanması için 

önem arz etmektedir (O'Neal, 2016). İş istihbaratının alanı çok geniştir tıptan, eğitime birçok 

alanda kullanılan ve veri bilimi olarak alınan bu disiplin bir meslek dalı olarak hatta dijital 

çağın en önemli meslek dalı olarak ortaya çıkmakta ve etkisini her geçen gün 

hissettirmektedir. Toplumların geleceğinin teminatı olan genç neslin kaliteli eğitim alması için 

önce yakından tanınması ve kendine uygun eğitim planlarının yapılması gereklidir. Bunun 

yolu da eğitimde iş istihbaratı uygulamalarından geçmektedir.  

Veriye dayalı karar vermek aslında verilen kararın matematiksel olarak modellenmesi 

anlamına geldiğinden büyük verilerin kolay ve rahat anlaşılmasına zemin hazırlamıştır. Büyük 

verilerin analizi dünyayı değiştirmeye ve birçok mesleği ya dönüştürmekte ya da yok ederek 

yerine verinin analizine dayalı yeni meslekler oluşturmaktadır. Uluslararası Muhasebeciler 

Federasyonuna göre günümüzde mühendislik bilimi, muhasebe mesleğinin geleneksel ve 

değişken yapısını anlayarak teknolojik gelişmelere entegre olmasını sağlayacak bir bilimdir. 

Böylece muhasebe ve mühendislik alanının bir arada çalışarak işletmenin finansal ve diğer 

karar süreçlerine daha iyi destek vereceğini belirtmektedir. Mühendisliğin muhasebe 

mesleğine en önemli etkilerinden biri de kuşkusuz bilimsel yönetim yaklaşımıdır. Bilimsel 

yönetimin iş akışlarını analiz eden ve sentezleyen bir teoridir. Bilimsel yönetim sorun ve 

problemlerde bilimsel tekniklerin uygulanmasıdır. Muhasebe işlemlerinde geleneksel 

yöntemler yerine bilimsel yöntemlerin kullanılması, verimliliği ve hızı artıracaktır. Mali 

mühendislik muhasebe mesleğine her türlü bilgi sisteminde çeşitli yöntemlerle analizi ve bir 

bütün olarak tasarımına odaklanan ve böylece iş istihbaratı yapan muhasebeciler 

yetiştirecektir (Tekbaş, 2018). Sadece bir meslek üzerinden verilen bu örnek elbette diğer 

meslekler içinde genişletilebilir. Çünkü gelecek on yılda yapay zekâ ekonomisinin devreye 

girmesiyle birlikte dördüncü sanayi devrimi ve nesnelerin interneti kavramları hayatımızın bir 

parçası haline gelecektir. Öyle ki yazılım dili bilmeyen doktorlar verileri analiz 

edemediğinden işsiz kalma riski ile yüzleşebileceklerdir. Tüm bunlar dünyanın daha 

bütünleşik ve eş zamanlı çalışmasını gündeme getirecektir. Böylece ortak dil kavramı önemini 

daha da artıracaktır. Günümüzde teknolojinin yardımıyla diller arası çeviri kolaylaşmıştır. 

Anlık çeviri ile birçok dil konuşulabilmektedir. Öte yandan dünyanın her yerinde geçerli 

dijital paralar gibi kolay anlaşılabilir tek ve küresel bir dil ortaya çıkmıştır. Küresel dile bugün 

en büyük aday emoji sembolleridir. 2015 yılında Oxford İngilizce Sözlük “sevinçten gözü 

yaşarmış yüz” emojisini yılın kelimesi olarak belirlemiştir (Oxford University, 2018). Çünkü 
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şu an akıllı cihazlarda kullanılan emojiler tüm dünyada ortak bir dil haline gelmiştir. Yazı ve 

kelimelerin yerini ses, renk ve biçimler yer almaya başlamıştır. İdeogram ve smiley gibi 

yöntemler ile bu ortak dil, yeni farklı bir dilin görsel olarak aktarımında hız ve farklı bir 

derinlik sağlayabilirler. Bu ortak dil insanlar arasında değil insan ve diğer canlılar arasında da 

gerçekleşecektir. Emojiler diğer canlıların anlayacağı bir dile dönüştürülerek canlılardan 

beklenen davranışları sergilemesi sağlanacaktır (Dilipak, 2018). Birçok ülke bu alanda çeşitli 

çalışmalar yürütmektedir. 

Küresel dünyanın bilim, ticaret ve iletişim dili İngilizce olduğundan yapılan tüm çalışmalar 

İngilizce üzerinden yapılmaktadır. Bu nedenle üniversitelerde verilen hazırlık eğitiminin 

önemi giderek artmaktadır. Dijital çağa uygun dil eğitimi vermek öğrencilerin geleceği 

açısından büyük önem arz etmektedir. Eğitimlerin kime, nerede, nasıl, hangi yöntemle 

verildiği de önem arz ettiğinden öncelikle öğrencilerin verilerinin analiz edilmesi ve bu veri 

sellerinin anlamlı bilgilere dönüştürülerek yeni stratejilerinin geliştirilmesi değişen dünyaya 

uygun kararların verilmesi yani eğitimde iş istihbaratının yapılması açısından önemlidir.  

Çalışma kapsamında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi hazırlık sınıflarına 2017-2018 eğitim 

döneminde kayıt yaptıran 1056 öğrencinin başarı durumları analiz edilerek mevcut durum 

detaylı incelemesi yapılmıştır.   

 

İş İstihbaratı ve Eğitim 

İş istihbaratı veri sellerinden açığa çıkmamış örüntüleri ve fonksiyonları bularak onların açığa 

çıkarılıp bilgiye dönüştürülmesi sürecidir. Matematik, oyun teorisi, yöneylem araştırması, 

ekonometri, istatistik, iktisat, sosyoloji ve psikoloji gibi birçok bilimsel alandan yoğun 

biçimde yararlanılır. Eğitimde başarıyı ve başarısızlığı belirleyen birçok önemli unsur olması 

sebebiyle son yıllarda eğitim planlaması giderek iş istihbaratına dayanmaktadır. İş istihbaratı, 

sağlıktan eğitime hemen her iş sahasında karşılığını bulmaktadır. Doğal felaketler ve 

sonuçlarının tahminlerinden toplumsal olaylara, suç ve suçlu profillerinin tespitine varıncaya 

kadar birçok alanda iş istihbaratının etkin biçimde kullanıldığı görülmektedir. Elde edilen 

bilgiler yöneticilere doğru kararlar verebilmeleri için rota göstermektedir. Böylece veriye 

dayalı bir yönetim anlayışına alt yapı hazırlamaktadır. Öte yandan iş istihbaratının ortaya 

çıkardığı modeller, veriler üzerinden simule edilerek, gerçek hayatta uygulanmadan önce risk 

almadan test edilmesi ve sonuçlarının görülmesi imkânlarını sunmaktadır. Böylelikle, olası 

kararların sonuçları üzerinden en etkin kararların alınması sağlanır. Eğitim planı yapılırken bu 

unsurların ortaya çıkarılması ve bu unsurlar üzerinden kararların alınması eğitimde hem 

hedeflere ulaşmada hız ve zaman kazandıracak hem de eğitim kalitesinin artmasına zemin 

hazırlayacaktır. 

 

Araştırmanın Amacı ve Kısıtları 

Araştırmanın amacı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi hazırlık sınıflarına 2017-2018 eğitim 

döneminde kayıt yaptıran öğrencilerin başarı durumları analiz edilerek öğrencilerin bölüm ve 

fakültelere göre dağılımı ve başarılarının mevcut durumu gibi detaylı bilgilerin ortaya 

konulmasıdır. Araştırmada öğrencilere yönelik detaylı veriler öğrencilerin başarı durumu ile 

doğrudan ilgili olduğundan aynı anda aynı kişi ait detaylı verilere ulaşılamamıştır. YÖK Atlas 

ve üniversitelerin değişik birimlerinde öğrencilere yönelik çok detaylı veriler mevcuttur fakat 
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bu verilerin her bir kişi için birebir eşleşmesi tek bir merkezden yapılmamıştır. Bu durum, 

araştırmanın önemli bir kısıtını oluşturmaktadır.  

 

Yöntem 

Çalışmada öğrenci verilerin detaylı analizi veri madenciliği yöntemlerinden karar ağacı 

metodu kullanılmıştır. Karar ağaçları sınıflandırma yöntemlerinden biridir. Karar ağaçları 

oluşturmak için entropiye dayalı farklı algoritmalar geliştirilmiştir. Karar ağaçları, akış 

şemalarına benzeyen yapılandırmalardır. Her bir nitelik bir karar noktası (düğüm) tarafından 

belirlenir. Bu yapıyı ağacın ters dönmüş haline benzetilebilir. Bu tür yaklaşımlar karar 

ağaçları sınıflandırma algoritmaları uygulayabilmek için uygun bir altyapı sağlamaktadır. 

Karar ağaçları; yaygın kullanılan öngörü yöntemlerinden bir tanesidir. Ağaçtaki her düğüm 

bir özellikteki testi gösterir. Düğüm dalları testin sonucunu belirtir. Ağaç yaprakları sınıf 

etiketlerini içerir.  

Karar ağacı çıkarımı iki aşamadan oluşur: 

I.  Ağaç inşası 

• Başlangıçta bütün öğrenme örnekleri kök düğümdedir. 

• Örnekler seçilmiş özelliklere tekrarlamalı olarak bölünür. 

II. Ağaç Temizleme (Tree pruning) 

• Gürültü ve istisna kararları içeren dallar belirlenir ve kaldırılır. 

Karar ağacında her bir düğüm kökten başlayarak yol üzerinde henüz dikkate alınmamış olan 

nitelikler arasından en çok bilgi sağlayan hedef-olmayan nitelikle ilişkilendirilebilir. Bu 

durum “İyi” bir karar ağacın nasıl olduğunu gösterir.  

Entropi bir düğümün ne kadar bilgi verici olduğunu ölçmede kullanılır. Bu “İyi” ile ne 

kastedildiğini belirtir. 

Entropi: R bir kaynak olsun. Bu kaynağın {m1, m2, m3, mn} olmak üzere n mesaj 

üretilebildiğini varsayalım. Tüm mesajlar birbirinden bağımsız olarak üretilmektedir ve mj 

mesajların üretilme olasılıkları pj‘dir. 

P= {p1, p2, p3,,…, pn} olasılık dağılımına sahip mesajları üreten R kaynağın entropisi H(R) 

şu şekildedir. 

𝐻(𝑅) = ∑ 𝑙𝑜𝑔2(pi)𝑛
𝑖=1  ya da 𝐻(𝑅) = ∑ 𝑝𝑖 𝑙𝑜𝑔(1/pi)𝑛

𝑖=1  formülleri ile hesaplanabilir 

(Shannon, 1948). Entropiye dayalı olarak beklenen bilgi kazancı formülü ise şöyledir. 

 𝐺𝑎𝑖𝑛(𝑆, 𝐷) = H(S) ∑
|𝑉|

|𝑆|
𝐻(𝑉)

𝑉∈𝐷
  

Burada, S orijinal veri kümesidir ve D ise kümenin bölünmüş bir parçasıdır. Her V, S’nin bir 

alt kümesidir. V’nin tümü ayrıktır ve S’yi oluşturmaktadır. Bu durumda bilgi kazancı, 

bölünmeden önceki orijinal veri setinin entropisi ile her bir özniteliğin entropi değeri 

arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır (Ulgen, 2017). 

 

Veri 

Öğrencilere ait veriler sadece hazırlık sınıfına kayıt olurken beyan edilen verilerden 

oluşturulmuştur. Öğrencilerin isimleri ve diğer kişisel bilgileri bu çalışmada kullanılmamıştır. 

Kişisel bilgiler ayrıştırılarak bu çalışma analiz edilmiştir.  
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Çalışmada şu bilgiler veri olarak kullanılmıştır. Cinsiyet. Hazırlık sınıfında öğrenilen dil: 

Türkçe, İngilizce ve Almanca.  Kayıt türü: Yeni; hazırlık sınıfına ilk kez kayıt yaptıran 

öğrenciyi tanımlar. Eski ise daha önce hazırlık sınıfında öğrenim gören fakat başarısız olan 

öğrenciyi tanımlamaktadır. Kayıt sekli: Yabancı uyruklu öğrenci, normal yani ÖSYM sınavı 

ile yerleştirilen öğrenciyi, dikey geçiş ise DGS ile yerleşen öğrenciyi, ek kontenjan ve yabancı 

uyruklu ek kontenjan ile gelen öğrenciler diye sınıflandırılmıştır. Fakülte, öğrencilerin kayıtlı 

olduğu fakülteyi ifade etmektedir. Bölüm ise öğrencilerin öğrenim gördüğü bölümü, Yeterlik 

Notu (%60) final notunu, Yıl içi Ort. (%40) vize sınavını, Genel Başarı Notu vize ve final 

ortalamasını ifade etmektedir. Başarı Durumu için hazırlık sınıfında başarısız, başarılı, yaz 

okulunda başarılı ve yaz okulunda başarısız sınıflandırmaları yapılarak veri analiz edilmiştir.   

Çalışma kapsamında, öğrencilerin hazırlık sınıfına kayıt olurken beyan ettiği, tutarlı ve 

birbirlerine uyumlu veriler analize tabi tutulmuştur. Diğer eksik ve tutarsız veriler, veri 

gürültüsünü azaltmak, kaliteli veri ile daha net sonuçlar elde etmek için veri tabanından 

silinmiştir. Veri temizleme sürecinin sonucunda toplamda 1616 kayıt 1056’ya düşmüştür. 

Ayrıca 1616 kayıt içinden hazırlık sınıfından yabancı dil bilgi düzeyi yeterli olduğu için muaf 

olan 292 öğrencinin verisi de veri tabanından silinmiştir. Hazırlık sınıfında 2017-2018 eğitim 

döneminde eğitim gören 1324 öğrenciden 268 öğrenciye ait veri gürültülü ve tutarlı olmadığı 

için veri tabanından silinmiştir.  

Analize tabi tutulan temizlenmiş 1056 adet veriden aşağıda yer alan istatistiklere ulaşılmıştır.  

 

 
Şekil 8: MSKÜ 2017-2018 hazırlık okulunda öğrenim gören öğrencilerin kayıt şekli oranı 

 

Şekil 1’de yer alan MSKÜ 2017-2018 hazırlık okulunda öğrenim gören öğrencilerin kayıt 

şekli incelendiğinde öğrencilerin %91,38’i yani 965’i ÖSYM’ce doğrudan yerleştirilen 

öğrencilerden oluşurken, en az oran %1,61 yani 17 öğrenci ile yabancı uyruklu öğrencilerden 

oluşmuştur.  
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Şekil 9: MSKÜ 2017-2018 hazırlık okulunda cinsiyet dağılımı 

Şekil 2’ye göre 2017-2018 eğitim döneminde MSKÜ Hazırlık Okulunda eğitim gören 

öğrencilerin 341 adeti yani %32,29’u bayan öğrenciyken 715 adeti yani %67,71 ise erkek 

öğrencilerden oluşmaktadır.  

 
Şekil 10: MSKÜ 2017-2018 hazırlık okulunda kayıt türü oranı 

Şekil 3’teki kayıt türü incelendiğinde 253 öğrencinin yani %24’lük bir oranın hazırlık sınıfını 

tekrar aldığını %76’lık bir oranın yani 803 kişinin hazırlık sınıfına yeni kayıt olduğu 

görülmüştür.  
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Şekil 11: MSKÜ 2017-2018 hazırlık okulunda öğretilen hazırlık dili türü oranı 

Hazırlık sınıfında öğretilen diller incelendiğinde; İngilizce sınıflarında eğitim gören 838 

öğrenci toplamda %79,4’lük orana sahiptir. Almanca dili için 35 öğrenci hazırlık okuluna 

kayıt yaptırmıştır. Bu öğrencilerin toplam öğrencilere oranı ise %3,3’tür. Ayrıca yabancı 

uyruklu öğrenciler için verilen Türkçe hazırlık sınıfına 183 öğrenci kayıt yaptırmış ve bu 

öğrencilerin toplam öğrencilere oranı %17,3’tür.  

Fakülte/Yüksekokul/MYO Öğrenci Sayısı Yüzdesel Oranı 

Ortaca MYO 1 0,09% 

Datça KYMYO 1 0,09% 

Fethiye ASMKMYO 1 0,09% 

Fethiye Sağlık Bil Fak 2 0,19% 

Dalaman MYO 2 0,19% 

Fethiye SagHizMYO 2 0,19% 

UlaMYO 2 0,19% 

MarmarisTurMYO 3 0,28% 

FenBilEns 4 0,38% 

SagHizMYO 4 0,38% 

TeknoFak 6 0,57% 

SaglikBilFak 8 0,76% 

TIpFak 14 1,33% 

TurizmFak 14 1,33% 

FenFak 15 1,42% 

FethiyeİsletFak 18 1,70% 

MuglaMYO 19 1,80% 

EdebiyatFak 39 3,69% 

EgitimFak 78 7,39% 

MuhFak 306 28,98% 

IIBF 517 48,96% 

Toplam 1056 100,00% 
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Tablo 3: Fakültelere göre öğrenci dağılım oranı 

Tablo 1’e göre en çok öğrenci İİBF’de yer alırken en az öğrenci genelde MYO’larda yer 

almaktadır. Tablo incelendiğinde hazırlık eğitimine önem veren öğrencilerin daha çok 

fakültelerde özellikle özel sektöre yönelik iş gücü arz eden fakültelerde yer aldığı 

görülmektedir.  

Bölüm Sa

yı 

Yüzdelik 

Oran 

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 10

1 

9,56% 

Uluslararası Ticaret ve Finansman 

(Yuzde 30 Ing.) (I.o) 

87 8,24% 

Uluslararası TIcaret ve 

FInansman(Yuzde 30 Ing.) 

82 7,77% 

SIyaset BIlImI ve UluslararasI 

IlIskIler(I.o) 

80 7,58% 

Insaat MuhendIslIgI 72 6,82% 

IktIsat (IngIlIzce) 70 6,63% 

MetalurjI ve Malzeme MuhendIslIgI 69 6,53% 

ElektrIk-ElektronIk MuhendIslIgI 68 6,44% 

BIlgIsayar MuhendIslIgI 61 5,78% 

IktIsat (IngIlIzce) (I.o) 50 4,73% 

Almanca ogretmenlIgI (Almanca) 36 3,41% 

IngIlIzce ogretmenlIgI (IngIlIzce) 36 3,41% 

Isletme 25 2,37% 

Maden MuhendIslIgI 19 1,80% 

JeolojI MuhendIslIgI 17 1,61% 

TIp FakultesI (IngIlIzce) 14 1,33% 

IktIsat 13 1,23% 

IngIlIz DIlI ve EdebIyatI 12 1,14% 

EkonomI ve FInans 8 0,76% 

Seyahat IsletmecIlIgI 6 0,57% 

Felsefe 5 0,47% 

HemsIrelIk 5 0,47% 

IstatIstIk 5 0,47% 

MatematIk 5 0,47% 

SosyolojI 5 0,47% 

TarIh 5 0,47% 

TarIh (I.o) 5 0,47% 

BIlIsIm SIstemlerI MuhendIslIgI 4 0,38% 

Kamu YonetImI 4 0,38% 

BIlgIsayar Pro0amcIlIgI 3 0,28% 

BIyolojI 3 0,28% 

BoTE 3 0,28% 

Buro YonetImI ve Yon. 3 0,28% 

cEKO 3 0,28% 

Isletme (I.o) 3 0,28% 

Konaklama IsletmecIlIgI 3 0,28% 

Muh.ve VergI Uyg. 3 0,28% 

Sanat TarIhI 3 0,28% 

TurIzm IsletmecIlIgI 3 0,28% 

UluslararasI TIc. Ve LojIstIk 3 0,28% 

ArkeolojI 2 0,19% 

cocuk GelIsImI 2 0,19% 

ElektrIk TeknolojIsI 2 0,19% 

EnerjI SIs. Muh. 2 0,19% 

FIzyoterapI ve RehabIlItasyon 2 0,19% 

IktIsat (I.o) 2 0,19% 

Ilk ve AcIl YardIm 2 0,19% 

LojIstIk 2 0,19% 

SaglIk YonetImI 2 0,19% 

Seyehat IsletmecIlIgI (I.o) 2 0,19% 

TIbbI Lab. TeknolojIlerI 2 0,19% 

YIyecek ve Icecek Isl. 2 0,19% 

AscIlIk 1 0,09% 

AscIlIk (I.o) 1 0,09% 

Beslenme ve DIyetetIk 1 0,09% 

BIyoInformatIk (IngIlIzce) TezlI YL 1 0,09% 

cagdas Turk LehcelerI ve EdebIyatlarI 1 0,09% 

ElektrIk 1 0,09% 

ElektrIk (I.o) 1 0,09% 

ElektrIk ElektronIk MuhendIslIgI 

(TezlI YL) 

1 0,09% 

Fen BIlgIsI ogretmenlIgI 1 0,09% 

FIzIk 1 0,09% 

GIda KalIte Kontrolu ve AnalIzI 1 0,09% 

Halkla IlIskIler ve TanItIm 1 0,09% 

HarIta ve Kadastro 1 0,09% 

JeolojI MuhendIslIgI (TezlI YL) 1 0,09% 

KImya 1 0,09% 

MobIlya ve Dekorasyon 1 0,09% 

Molekuler BIyolojI ve GenetIk 1 0,09% 

Radyo ve TelevIzyon 

TeknolojIsI(IKMEP) 

1 0,09% 

SInIf ogretmenIgI 1 0,09% 

Sosyal BIlgIler ogretmenlIgI 1 0,09% 

TIbbI Dokumantasyon 1 0,09% 

TIbbI Laboratuvar 

TeknIklerI(IKMEP) 

1 0,09% 

TurIst RehberlIgI (IKMEP) 1 0,09% 

TurIzm AnImasyonu 1 0,09% 

TurIzm RehberlIgI 1 0,09% 

TurIzm ve Otel IsletmecIlIgI 1 0,09% 

Turk DIlI 1 0,09% 

UluslararasI TIc.ve FInansman 1 0,09% 

UluslararasI TIc.ve LojIstIk 1 0,09% 

YIyecek ve Icecek Isl. (I:o) 1 0,09% 
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Tablo 4: Bölümlere göre öğrenci dağılımı 

Yukarıdaki tabloya göre en çok öğrencinin sayı ve oran olarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası 

İlişkiler ile Uluslararası Ticaret ve Finansman Yönetimi (İÖ) bölümlerinde yer almaktadır.  

 
Şekil 12: MSKÜ 2017-2018 hazırlık okulunda öğrencilerin başarı oranı 

Şekil 4’ göre 534 öğrenci yani %50,57 oranlık bir öğrenci hazırlık sınıfında başarısız %43,66 

oranında yani 461 öğrencide başarılı olmuştur. Yaz okulunda başarılı öğrenci oranı toplam 

öğrenci oranına göre %5,21 ile 55 iken yaz okulunda başarısız olan öğrenci oranı %0,57 ile 6 

kişidir. İlk yılda yaz okulu ve dönem içi toplam başarı oranı 516 kişi ile %48,87 iken başarısız 

öğrenci oranı 540 ile %51,13’tür.  

 

Bulgular 

Karar ağaçları oluşturulurken veri setlerinde yer alan öz nitelikler bilgilerin sınıflandırılmasını 

sağlayarak sınıf etiketlerini oluştururlar. Bu etiketlerde kök düğümden yola çıkarak ağaç 

yapraklarını detaylandırarak oluştururlar. Bu çalışma da 3 öz nitelik etiket olarak belirlenmiş bu 

öznitelikler fakülte, cinsiyet ve başarı durumudur. Bu etiketlere göre oluşturulan karar ağaçları 

aşağıda gösterilerek açıklanmıştır.  

Fakülteler etiket olarak seçildiğinde aşağıdaki karar ağacı ortaya çıkmaktadır.  
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HazIrlIk DIlI = Almanca: EgitimFak {EgitimFak=35} 

HazIrlIk DIlI = IngIlIzce: IIBF {EgitimFak=34, TIpFak=14, EdebiyatFak=12, IIBF=469, MuhFak=306, 

FenBilEns=3} 

HazIrlIk DIlI = Turkce 

|   YeterlIk Notu (%60)> 96.500: SaglikBilFak {SaglikBilFak=1, MuglaMYO=1} 

|   YeterlIk Notu (%60) ≤ 96.500 

|   |   Genel BasarI Notu> 77.310 

|   |   |   YeterlIk Notu (%60)> 82 

|   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40)> 82.925: IIBF {EgitimFak=1, IIBF=7,FethiyeSaglikBilFak=1} 

|   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40) ≤ 82.925 

|   |   |   |   |   YeterlIk Notu (%60)> 89: IIBF {IIBF=1, TurizmFak=1} 

|   |   |   |   |   YeterlIk Notu (%60) ≤ 89 

|   |   |   |   |   |   YeterlIk Notu (%60)> 85.500: TeknoFak {TeknoFak=3} 

|   |   |   |   |   |   YeterlIk Notu (%60) ≤ 85.500: MuglaMYO {MuglaMYO=1, TeknoFak=1} 

|   |   |   YeterlIk Notu (%60) ≤ 82: SaglikBilFak {SaglikBilFak=1, FethiyeSaglikBilFak=1, SagHizMYO=1} 

|   |   Genel BasarI Notu ≤ 77.310 

|   |   |   Genel BasarI Notu> 76.200: SaglikBilFak {SaglikBilFak=1, MuglaMYO=1} 

|   |   |   Genel BasarI Notu ≤ 76.200: IIBF {EgitimFak=8, EdebiyatFak=27, IIBF=40, SaglikBilFak=5, 

MuglaMYO=16, TurizmFak=13, TeknoFak=2, FenBilEns=1, SagHizMYO=3, FethiyeİsletFak=18, FenFak=15, 

DalamanMYO=2, OrtacaMYO=1, FethiyeSagHizMYO=2, UlaMYO=2, DatcaKYMYO=1, 

FethiyeASMKMYO=1, MarmarisTurMYO=3} 

 

 
 

Şekil 13: Fakülteler etiket olarak belirlendiğinde oluşan karar ağacı ve öznitelik ağırlık oranı  
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Bu karar ağacının kuralları şu şekilde özetlenebilir. 

1. Kural: Hazırlıkta Almanca eğitimi alan tüm öğrenciler Eğitim Fakültesine kayıtlıdır.  

2. Kural: İİBF’de 469, Mühendislik Fakültesinde 306, Eğitim Fakültesinde 34, Tıp 

Fakültesinde 14, Edebiyat Fakültesinde 12, Fen Bilimleri Enstitüsünde 3 öğrenci hazırlık 

sınıfında İngilizce eğitimi almıştır.  

3. Kural: Sağlık Bilimleri Fakültesinde 1, Muğla MYO’ya 1 öğrenci Hazırlık Okulunda 

Türkçe eğitimi almıştır. Yeterlilik Notu: 96,5’ten büyüktür. 

4. Kural: Eğitim Fakültesine 1, İİBF’ye 7, Fethiye Sağlık Bilim Fakültesine 1 kayıtlı 

öğrenciler; Hazırlık Okulunda Türkçe eğitim almıştır. Yeterlilik Notu: 96,5’ten küçük 

veya eşittir. Genel Başarı Notu: 77,31’den büyüktür. Yeterlilik Notu: 82’den büyüktür. 

Yıl İçi Not Ortalaması: 82,925’den büyüktür. 

5. Kural: İİBF ve Turizm Fakültesinde kayıtlı iki öğrencinin özelliği: Hazırlık Dili: 

Türkçedir. Yeterlilik Notu: 96,5’ten küçük veya eşittir. Genel Başarı Notu: 77,31’den 

büyüktür. Yeterlilik Notu 82’den büyüktür. Yıl İçi Not Ortalaması: 82,925’den küçük 

veya eşittir. Yeterlilik Notu: 89’dan büyüktür. 

6. Kural: Teknoloji Fakültesine 3 öğrencinin: Hazırlık Dili Türkçedir. Yeterlilik Notu: 

96,5’ten küçük veya eşittir. Genel Başarı Notu: 77,31’den büyüktür. Yeterlilik Notu: 

82’den büyüktür. Yıl İçi Not Ortalaması: 82,925’den küçük veya eşittir. Yeterlilik Notu: 

89’dan küçük veya eşittir. Yeterlilik Notu 85’den büyüktür.  

7. Kural: Muğla MYO ve Teknoloji Fakültesine kayıtlı iki öğrencinin: Hazırlık Dili 

Türkçedir. Yeterlilik Notu: 96,5’ten küçük veya eşittir. Genel Başarı Notu: 77,31’den 

büyüktür. Yeterlilik Notu: 82’den büyüktür. Yıl İçi Not Ortalaması: 82,925’den küçük 

veya eşittir. Yeterlilik Notu: 89’dan küçük veya eşittir. Yeterlilik Notu 85’den küçük veya 

eşittir.  

8. Kural: Muğla MYO ve Sağlık Bilimleri Fakültesine kayıtlı iki öğrencinin: Hazırlık Dili: 

Türkçedir. Yeterlilik Notu: 96,5’ten küçük veya eşittir. Genel Başarı Notu: 77,31’den 

küçük veya eşittir. Genel Başarı Notu: 76,2’den büyüktür.  

9. Kural: Eğitim Fakültesine 8, Edebiyat Fakültesine 27, İİBF’ye 40, Sağlık Bilimleri 

Fakültesine 5, Muğla MYO’ya 16, Turizm Fakültesine 13, Teknoloji Fakültesine 2, Fen 

Bilimleri Enstitüsüne 1, Sağlık Hizmetleri MYO’ya 3, Fethiye İşletme Fakültesine 18, 

Fen Fakültesine 15, Dalaman MYO’ya 2, Ortaca MYO’ya 1, Fethiye Sağlık Hizmetleri 

MYO’ya 2, Ula MYO’ya 2, Datca Kazım Yılmaz MYO’ya 1, Fethiye Ali Sıtkı Mefharet 

Koçman MYO’ya 1 ve Marmaris Turizm MYO’ya 3 öğrencinin: Hazırlık Dili: Türkçedir. 

Yeterlilik Notu: 96,5’ten küçük veya eşittir. Genel Başarı Notu: 77,31’den küçük veya 

eşittir. Genel Başarı Notu: 76,2’den küçük veya eşittir.  

Diğer ağaçlarında kuralları bu şekil de oluşturulabilir.  
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Cinsiyet etiket olarak seçildiğinde aşağıdaki karar ağacı ortaya çıkmaktadır. Ağaç çok 

dallandığından maksimum dip değer 5 olarak belirlenmiştir214. Bazı durumlarda karar ağaçlarını 

dalları ve yaprakları çok fazla detaylanabilir. Bu durumda karar ağacının daha iyi anlaşılması ve 

daha iyi yorumlanması için budama işlemi yapılabilir. Ağacın dallarının ve yapraklarının 

budanması her durum için geçerli değildir. Örneğin tıbbi araştırmalarda, hasta verileri 

kullanılırken karar ağacının dallarının budanması çok doğru olmayabilir. Çünkü eğer kan değeri, 

nabız hızı gibi hastanın durumunu gösteren ve kullanılacak tedavi yöntemine doğrudan etki eden 

küçük detaylarda çok önemli olduğundan her dalın ve yaprağın uzman tarafından yorumlanması 

ve ona göre karar verilmesi gereklidir. Fakat bazı durumlarda çok dallı ağaçların budanması 

normaldir. Bu çalışmada ağacın yapraklarının budanması özellikle veri setinde yer alan cinsiyet 

bölümünün karar ağacı analiz programında etiket olarak kullanılması durumunda karar ağacı çok 

dallanmış aşırı detaylanmış ve ağacın yorumlanması ve ağaç kurallarının oluşturulması 

zorlaşmıştır. Bu nedenle ağaç budama işlemi yapılmıştır. Örneğin bölümler yerine fakülteler 

üzerinden karar ağacı oluşturulmuş böylece fakültelerde cinsiyet üzerinden başarı oranları karar 

ağacına yansıtılarak kolayca anlaşılması sağlanmıştır. Zira bölümler devreye girdiğinde ağaç 

anlaşılmaz bir hal almaktadır.   

 
YeterlIk Notu (%60)> 96.500: K {K=3, E=0} 

YeterlIk Notu (%60) ≤ 96.500 

|   HazIrlIk DIlI = Almanca 

|   |   YeterlIk Notu (%60)> 84.625: E {K=0, E=3} 

|   |   YeterlIk Notu (%60) ≤ 84.625 

|   |   |   YIl IcI Ort. (%40)> 71: K {K=17, E=4} 

|   |   |   YIl IcI Ort. (%40) ≤ 71: E {K=3, E=8} 

                                                 

 

 

214 maximal depth (optional): The depth of a tree varies depending upon the size and characteristics of the 

ExampleSet. This parameter is used to restrict the depth of the decision tree. If its value is set to '-1', the maximal 

depth parameter puts no bound on the depth of the tree. In this case the tree is built until other stopping criteria are 

met. If its value is set to '1', a tree with a single node is generated. Type: integer Range: -1 - +∞ Default: 10 
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|   HazIrlIk DIlI = IngIlIzce 

|   |   YeterlIk Notu (%60)> 89.500 

|   |   |   YIl IcI Ort. (%40)> 80.500: E {K=1, E=2} 

|   |   |   YIl IcI Ort. (%40) ≤ 80.500: K {K=2, E=0} 

|   |   YeterlIk Notu (%60) ≤ 89.500 

|   |   |   FAKÜLTE = EdebiyatFak: K {K=6, E=5} 

|   |   |   FAKÜLTE = EgitimFak: K {K=18, E=13} 

|   |   |   FAKÜLTE = FenBilEns: K {K=2, E=1} 

|   |   |   FAKÜLTE = IIBF: E {K=181, E=288} 

|   |   |   FAKÜLTE = MuhFak: E {K=80, E=226} 

|   |   |   FAKÜLTE = TIpFak: E {K=4, E=8} 

|   HazIrlIk DIlI = Turkce 

|   |   YeterlIk Notu (%60)> 92.500: K {K=2, E=2} 

|   |   YeterlIk Notu (%60) ≤ 92.500: E {K=22, E=155} 

 

Şekil 14: Cinsiyetin etiket olarak belirlendiğinde oluşan karar ağacı ve öznitelik ağırlık oranı  

Başarı durumu etiket olarak seçildiğinde aşağıdaki karar ağacı ortaya çıkmaktadır. 

 
Genel BasarI Notu> 58.950 

|   YeterlIk Notu (%60)> 51.750 

|   |   KayIt Turu = EskI 

|   |   |   YeterlIk Notu (%60)> 59.500 

|   |   |   |   Genel BasarI Notu> 63.730 

|   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40)> 69.700: BAsARILI_YO {BasarIlI=2, BAsARILI_YO=8} 

|   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40) ≤ 69.700: BasarIlI {BasarIlI=3} 
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|   |   |   |   Genel BasarI Notu ≤ 63.730: BasarIlI {BasarIlI=29} 

|   |   |   YeterlIk Notu (%60) ≤ 59.500: BAsARILI_YO {BAsARILI_YO=8} 

|   |   KayIt Turu = YenI 

|   |   |   YeterlIk Notu (%60)> 55.375 

|   |   |   |   YeterlIk Notu (%60)> 67.250: BasarIlI {BasarIlI=225} 

|   |   |   |   YeterlIk Notu (%60) ≤ 67.250 

|   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40)> 84.525: BAsARILI_YO {BAsARILI_YO=1, BAsARILI=1} 

|   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40) ≤ 84.525 

|   |   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40)> 83.700: BAsARILI_YO { BAsARILI_YO=2} 

|   |   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40) ≤ 83.700 

|   |   |   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40)> 81.075: BAsARILI_YO {BasarIlI=1, BAsARILI_YO=2} 

|   |   |   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40) ≤ 81.075 

|   |   |   |   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40)> 76.025 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40)> 76.750: BasarIlI {BasarIlI=27, BAsARILI_YO=4} 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40) ≤ 76.750: BAsARILI_YO {BAsARILI_YO=2} 

|   |   |   |   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40) ≤ 76.025 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   KayIt seklI = DIkey GecIs: BasarIlI {BasarIlI=5} 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   KayIt seklI = Normal: BasarIlI {BasarIlI=119, BAsARILI_YO=2} 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   KayIt seklI = Y. U. Ek Kon 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   YeterlIk Notu (%60)> 57.250: BasarIlI {BasarIlI=7, BasarIsIz=1} 

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   YeterlIk Notu (%60) ≤ 57.250: BAsARILI_YO {BAsARILI_YO=2}  

|   |   |   YeterlIk Notu (%60) ≤ 55.375 

|   |   |   |   Genel BasarI Notu> 63.840: BAsARILI_YO {BasarIlI=1, BAsARILI_YO=6} 

|   |   |   |   Genel BasarI Notu ≤ 63.840 

|   |   |   |   |   Genel BasarI Notu> 59.770: BasarIlI {BasarIlI=26, BasarIsIz=1, BAsARILI_YO=1} 

|   |   |   |   |   Genel BasarI Notu ≤ 59.770 

|   |   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40)> 71.100: BAsARILI_YO {BAsARILI_YO=2} 

|   |   |   |   |   |   YIl IcI Ort. (%40) ≤ 71.100: BasarIlI {BasarIlI=2} 

|   YeterlIk Notu (%60) ≤ 51.750 

|   |   KayIt Turu = EskI: BAsARILI_YO {BAsARILI_YO=5} 

|   |   KayIt Turu = YenI: BasarIlI {BasarIlI=13, BAsARILI_YO=10} 

Genel BasarI Notu ≤ 58.950 

|   Genel BasarI Notu> 52.450 

|   |   YeterlIk Notu (%60)> 40.500: BasarIsIz {BasarIsIz=49, BAsARISIZ_YO=1} 

|   |   YeterlIk Notu (%60) ≤ 40.500: BAsARISIZ_YO {BAsARISIZ_YO=2} 

|   Genel BasarI Notu ≤ 52.450: BasarIsIz {BasarIsIz=483, BAsARISIZ_YO=3} 

 

Şekil 15: Başarı Durumunun etiket olarak belirlendiğinde oluşan karar ağacı ve öznitelik ağırlık 

oranı  
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Tartışma ve Sonuç 

Hazırlık sınıfı okuyan öğrencilerin başarı durumlarının karar ağaçları ile tespit edilmesi yapılan 

bu çalışmada fakülte, cinsiyet başarı özniteliklerine göre 3 farklı karar ağacı oluşturulmuştur. Bu 

karar ağaçlarından elde edilen bilgiler üniversitelerin kurumsal kaynak planlamasında önemli 

roller oynamaktadır. Özellikle ülkemizde üniversite sayısının ve buna bağlı olarak aynı 

bölümlerin sayısının artması artık kontenjanların düşmesine sebep olmuştur. Bu durumda bazı 

okulların bölümleri kontenjan yetersizliği sebebiyle kapanırken personel istihdamı ve masraflar 

konusunda problemler yaşanmaktadır. Artık doğru üniversite, doğru eğitim, doğru personel 

konusunda bu tür veri madenciliği yöntemleri ile planlama yapılması gereklidir.   

Doğru bölüme doğru öğrencinin alınabilmesi için bu tür analizlerin çok detaylı yapılması 

gereklidir. Ayrıca bir ülkenin sosyal ve ekonomik geleceğine hazırlık yapması için genç 

nüfusunu doğru yönlendirmesi, katma değeri yüksek bölümlerde öğrencilerine kaliteli eğitimler 

vermesi için bu analizler önem arz ederler. Kısaca fakültelerin, bölümlerin, enstitülerin ve 

yüksekokulların açılımında çok değişkenli kriterleri gözden geçirmek, alınan kararların ideoloji 

yerine veriye dayandırılması ve bu konuda toplumun her kesimine üniversitelerin örnek olması, 

eğitim iş istihbarının yaygınlaştırılması ile mümkündür.  
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BİR EĞİTİM VE İSTİKLAL MÜCAHİDİ İSLAM BEY KABULZADE 
 

 

Ümit AKIN215 
 

 

ABSTRACT 
An Education and Independence Mujahideen Islam Bey Kabulzade. One of the important educators of 

Azerbaijan, Islam Bey Kabulzade, has spent his short life for he sake of independence and 

development of the nation. He was closely interested in education in Azerbaijan, and developed 

educational projects that would set an example for those who followed. In this sense, his textbook 

Kavaid-iLisan-iTürkî (1902) has been used by Turkish language teachers in Azerbaijan schools, The 

Rehber-iHesap (1910) textbook has also been used by mathematics teachers for many years. He also 

served as the clerk of ”Sefa“, one of the important educational societies of Azerbaijan.  He showed his 

attitude towards girls to have education against the old-fashioned mentality of that period. İslam 

Bey thought development would be provided only through an independent state and a community 

away from ignorance.He wholeheartedly supported the independent Republic of Azerbaijan, which 

was founded in 1918, and was active in the development of the state. Mr. Islam continued to struggle 

even in the troubled period, which started with the occupation of Azerbaijan by Soviet Russia. On the 

one hand, Mr. Islam participated in the meetings held in political affairs and on the other hand, he 

continued his teaching duty with great devotion. As a matter of fact, Mr. Islam Kabulzade, slained by 

the Bolsheviks when the Soviets ended the independent Republic of Azerbaijan in April 1920, was 

written on the history page of Azerbaijan as a martyr of independence. In our study, an education 

and independence martyr Mr. Islam and his services will be discussed and his place in the cultural 

life of Azerbaijan will be put forward. 

Keywords: İslam Bey Kabulzade, Edecation, Independence, Azerbaijan. 

 

ÖZET 
Azerbaycan’ın önemli eğitimcilerinden biri olan İslam Bey Kabulzade, kısa hayatını milletinin 

bağımsızlığı ve ilerlemesi yolunda harcamıştır. O, Azerbaycan’da eğitim hususuyla yakından 

ilgilenmiş, kendisinden sonrakilere de örnek olacak eğitim projeleri geliştirmiştir. Bu anlamda 

yazdığıKavaid-i Lisan-i Türkî (1902) adlı ders kitabı, Azerbaycan mekteplerinde Türk dili 

muallimleri tarafından; Rehber-i Hesap (1910) ders kitabı da matematik muallimleri tarafından 

uzun yıllar istifade edilmiştir.Azerbaycan’ın önemli eğitim cemiyetlerinden olan “Sefa” cemiyetinin 

katiplik görevini de üstlenmiştir. Kızların okuması için de kararlı tavrını, dönemin köhne anlayışı 

karşısında göstermeyi bilmiştir.İslam Bey, ilerlemenin ancak bağımsız bir devletle ve cehaletten 

uzaklaşan halkla olacağı kanaatindedir.O, 1918’de kurulan bağımsız Azerbaycan Halk 

Cumhuriyeti’ni yürekten desteklemiş, devletin gelişmesi yolunda faal görevde bulunmuştur. İslam 

Bey, Sovyet Rusya’nın Azerbaycan’ı işgal etmesiyle başlayan sıkıntılı süreçte dahi mücadelesini 

yürütmeye devam etmiştir. Bir taraftan siyasî hususta yapılan toplantılara iştirak eden İslam Bey, 

diğer taraftan muallimlik vazifesini de büyük bir özveriyle sürdürmüştür. Nitekim Sovyetlerin 

bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetine1920 Nisan’ında son vermesiyle Bolşevikler tarafından 

katledilen İslam Bey Kabulzade, istiklal mücahidi olarak Azerbaycan’ın tarih sayfasına yazılmıştır. 

Çalışmamızda bir eğitim ve istiklal mücahidi olan İslam Bey ve onun yaptığı hizmetler ele alınmış ve 

Azerbaycan kültür hayatındaki yeri ortaya konmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: İslam Bey Kabulzade, Eğitim, İstiklal, Azerbaycan. 

 

 

                                                 

 

 

215 Öğr. Gör. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,umitakin@mu.edu.tr. 
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Giriş 

XVIII. yüzyılın sonu XIX. yüzyılın başlarında Azerbaycan’ın içve dış siyasî durumu çok 

karışıktı. Önce Şeki, daha sonra da GubaHanlığı’nın Azerbaycan topraklarını kendi hanlığında 

birleştirmek niyeti hayata geçmedi. Ülkenin sosyo-ekonomik durumunun geri kalması ve aynı 

zamanda Rusya ve İran’ın da bu yerleri ele geçirmek için istilacı seferleri buna mani oldu. 

Hanlıkların hakimlerinin şahsî çıkarlarını gözetmeleri, hanlığını korumak için birbirine ödün 

vermek istememesi de bunu engelleyen nedenlerden biri idi. Bu durumda Azerbaycan’ı ele 

geçirmeye çalışan İran ve Rusya’nın karşısında bir güç yoktu. I. Petro döneminden başlayarak II. 

Yekaterina’nın devam ettirdiği işgalcilik siyaseti  XIX. yüzyılın başlarında hız almaya başladı, 

hazırlıklar yapıldı (İsmailov, 2014: 275). Çarlık hükümeti Rus asillerinin ve zengin tüccarlarının 

çıkarlarını korumak için Kafkasya’yı ele geçirmek, işgal ettiği topraklarda Rus 

sanayiisininhammedde kaynağını karşılamak ve satış pazarı yaratmak istiyordu. Yani hedef 

Hazar Denizini iç denizine dönüştürerek oradan Kafkasya’yı istila edip Orta Asya ülkelerini de 

ele geçirmekti. Çünkü Kafkasya hammadde bakımından da stratejik-askerî bakımdan da oldukça 

önemli bir yerdeydi.  

İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri kendi çıkarları açısından Rusların Kafkasya, Azerbaycan 

ve İran’a doğru yayılmalarını mahzurlu gördüklerinden, bu harekete mâni olmak istediler. 

Türkiye ve İran nezdinde çeşitli teşebbüslerde bulundular. Bu devletlerin birçok siyasî ve iktisadî 

buhranlar içinde bulunmaları, askerî bakımdan Ruslardan daha zayıf olmaları işgali kolaylaştırdı. 

1804’te Gence şehrinin kırk gün kadar süren muhasaradan sonra Rusların eline geçmesi, yapılan 

katliam, bütün Azerbaycan’da büyük bir infiâl uyandırdı ve memleketin elim mukadderatını belli 

etti. Askeri bakımdan güçlü olan Rusya, yirmi yıl sonra Azerbaycan’ın tamamını ele geçirerek 

İran topraklarına girdi. 18 Şubat 1828’de Rusya ve İran arasında yapılan Türkmençayı antlaşması 

gereği Aras nehrinin kuzeyinde kalan Azerbaycan toprakları Hazar da dâhil olmak üzere Rus 

kontrolüne geçmiştir.Rus işgalinin ilk yıllarında bazı hanlıkların sembolik mahiyette de olsa 

yaşamasına göz yumulmuştu. Ruslar Azerbaycan’a tamamıyla yerleştiklerinden emin olduktan 

sonra hanlıkları lağvetmeye başladı. 1840’ta Nahçivan hanlığını, 1844’te ise Ilısu sultanlığını 

ortadan kaldırdı. Memleket, altı eyalete ayrılarak merkezi Tiflis’te olan Kafkasya Umumȋ 

Valiliği’ne bağlandı. Böylece askerȋ mahiyetteki Rus idaresi merkezileşmiş oldu(Akpınar, 1994: 

35). 

Azerbaycan işgalinin memlekette ne acı sonuçlar doğurduğu sorununu Mahmut İsmailov 

Azerbaycan Tarihi kitabında Gence milletvekili İsmail Han Ziyathanov’un ağzından I. Devlet 

Dumasındaki konuşmasıyla şöyle dile getirmiştir: 

“Kafkasya toprakları yüz sene önce Ruslar tarafından işgal edilmiştir. Bu yüz senede biz 

Müslüman halk esir muamalesi görerek hep hor görülmüş, her türlü hak ve hukuktan 

yararlanamaz köle haline getirilmeye çalışıldı.Gerçek anlamda biz yüz senede gözleri her şeyi 

gören iktidarın şiddetli ve bize karşı yöneltilmiş diretmeleri altında yaşamışız. Siyasi, sosyal, 

ekenomik alanların hepsinde aklınıza gelen her bir alanda bizim hakkımızda haksızlığın hüküm 

sürdüğünü görmüş olacaksınız. Ülkemiz istila edildikten sonra milli varlığımıza, dinimize ve 

mukaddeslerimize müdahele edildi (İsmailov, 287).” 

Bu müdahelelere karşı duran, her zaman Azerbaycan’ın bağımsızlığını savunan birçok aydın da 

XIX. yy’ın son çeyreğinden başlamak suretiyle siyasî, edebî ve içtimaî faaliyetlerde 
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bulunmuşlardır. Özellikle XX. yüzyılın başlarında Çarlık Rusyasında yaşanan mühim hadiseler, 

1905 İhtilali, geçmişe nazaran Azerbaycan’da daha serbest ortam sağlamış, kısa zamanda birçok 

kitap, dergi yayımlanmış, siyasî hareketler ve içtimaî teşkilatlar kurulmuştur.  Fikir hürriyetinin 

olması, Azerbaycan’da siyasi hareketlerin  ortaya çıkmasına, aydınların temayüllerini belirmesine 

vesile olmuştur. Bu aydınlardan biri de canını Azerbaycan’ın bağımsızlığı için feda eden İslam 

Bey Kabulzade’dir. 

 

İslam Bey Kabulzade 

Azerbaycan’da İslam Bey Kabulzade’yle ilgili çok çalışmanın olmadığını söylemek mümkündür. 

Bu çalışmalar birkaç kısa yazıdan ibarettir. Bunun sebebi İslam Bey’in erken yaşta Bolşeviklerce 

katl edilmesi ve Sovyet döneminde isminin hafızalardan silinmek istemesi olabilir. Son dönemde 

İslam Bey hakkında en kapsamlı çalışma araştırmacı Oğuztoğrul Tahirli tarafından yapmıştır. 

Azerbaycan Devlet ve Tarih Arşivi, Azerbaycan Siyasî Senetler Arşivi ve Gürcistan Merkezi 

Tarih arşivinden faydalanılarak yazılan makalede İslam Bey Kabulzade’nin birçok yönü açığa 

çıkartılmaya çalışılmıştır. Ülkemizde İslam Bey’le ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında 

Mehmet Emin Resulzade’nin 1923-1927 yılları arasında çıkarttığı Yeni Kafkasya dergisinde bir 

makale vardır. Araştırmalarımızda İslam Bey Kabulzade’yle ilgili kısa bir yazıya daha rastladık. 

O da Mehmet Emin Resulzade’nin kitabında geçmektedir. Yeni Kafkasya’da yayımlanan makale 

1 Aralık 1923’te Emin Abid (Azerbaycanlı Gültekin) tarafından “İstiklal Şehitleri” başlığıyla 

yayımlanmıştır. Bunun dışında Azerbaycan’da çıkan birkaç gazetede de İslam Bey’le ilgili 

makale yayımlanmıştır. Tüm bu çalışmalar araştırmamızın kaynaklarını oluşturacaktır. 

İslam Bey hakkında yazılmış ilk makalelerden biri olan “İstiklal Şehitleri/ Muallim Kabulzade 

İslam Bey” isimli makale, muhacerette yaşamış Azerbaycan Türk milliyetçisi Emin Abid 

tarafından yayımlanmıştır. Bu makale Azerbaycan içinde mühim bir kaynak görevi görmektedir. 

İslam Bey’le ilgili önemli bilgiler vermesi ve değerlendirmelerin doğru yapılması için makaleyi 

olduğu gibi veriyoruz: 

“Kızıl Rus istilası üzerine cam-ı şehadeti içen Azerbaycan istiklal kurbanlarından birisi de 

Kabulzade İslam Bey’dir. Katl ve idam için intihap eyledikleri münevveran kısmından. 

Bolşevikler bilhassa milliyetperver muallimler içerisinden pek mühim ve kıymettar zevatı 

öldürmüşlerdir. Büyük muallim Köçerli’den sonra bu milliyet düşmanı zulümkar kuvvet, İslam 

Bey’i de idam eylemiştir. Merhum İslam Bey, Rus mekteplerinin aksi tesiri altında yetişmiş 

birmünevverdi. Kuvvetli Rus terbiyesinin dar çerçevesi içinde boğulan ruhu, ta küçüklüğünden 

beri ufak bir kıvılcım taşıyordu. Yaşı ilerledikçe büyüyen bu kıvılcım nihayet kendisini Gori 

Darülmuallimini bitirdikten sonra Türk diyarını dolaşmaya sevk etti. Bir aralık İstanbul’a kadar 

seyahat yaptı. 

Gençliğin hararetli zamanı Bakü ve Azerbaycan’ın sair noktlarında iptidaî mekteplerinde Azerî 

evlatlarına kuvvetli telkinler vermekle geçiren bu gayür muallim, hiçbir içtimaî hareketten geri 

kalmadı. İktidarı fevkinde çalıştı ve çabaladı. Bir taraftan muallim gibi ağır bir vazifeyi 

muvaffakiyetle ifâ ederken diğer taraftan Türk çocuklarına mahsus hikâyeler yazmaktan, 

makaleler neşretmekten çekinmemiştir. Mumaileyh Azerbaycan’da ilk defa olarak Türkçe 

mükemmel bir hesap dersliği vücuda getirmiştir.  
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O, çok faal bir zeka idi. Çalışmayı itiyat sananlardandı. Muhtelif cemiyetlerin işini de karışırdı. 

“Safa” gibi maarif cemiyetlerinde katip-i umumilik vazifelerinde dahi bulunmuştur. Merhum 

muallim, Rusya istilasına kadar Bakü’de beşinci Müslüman ve Rus İptidaî Mektebinde Türkçe 

muallimi idi. Bu vazifeyi bi- hakkin parlak bir surette yaparak bütün arkadaşlarının hüsn-ü 

teveccühünü kazanmıştı. Müstakil Azerbaycan hükümetinin teşekkülünü müteakip doğduğu yere 

Zakatala’ya giderek orasını tenvir etmeye çalışmıştır. Bu nahiyede resmen maarif müfettişi idi. 

Fakat o, bu memuriyetiyle iktifa etmemiş, pek karanlıkta kalan muhitinin içtimaî, terbiyevî 

noksanlarını gidermeye, millî ve ilmî ihtiyaçlarını tatmin etmeye sarf-ı hayat etmiştir. Bilhassa 

nahiyenin mekteplerinde takip edilen eski usülleri büyük mücahedelerden sonra yıkıp atmış ve 

yerinde yeni teşkilat vücuda getirmiştir. Bununla kalmamaış ahalinin her işine karışmıştır. 

Onların ihtiyaçlarını tetkik etmeyi sevmiştir, hatta Zakatala’nın muntazam ihsaiyatını da tertip 

etmeye muvaffak olmuştur ki bu hizmeti de mevkiine göre çok ehemmiyeti haizdir. 

Muallim Köçerli gibi İslam Bey de milliyetperver ve demokrat bir cereyana mensup olup 

Müsavat fırkasının faal azasından idi. Umumî kongrelerde daima katiplik vazifesini ifa ederdi. 

İslam Bey’i biz çok faal bir Türk telakki ediyoruz. Daha genç yaşında iken hayatına vahşicesine 

son verilmesi Türk münevverliğinin kalbini acıttı. Maamafih onun Azerbaycan istiklalinin kafile-i 

şühedasına iltihakı bütün vatanperver Azerî halkının hatıratına gömülmeyi temin etti ki kendisini 

büyük ve mukaddes mefkurenin kurbanı görmekle bahtiyar addeyleriz. 

Sırf ilim ve maarife hizmet eden bu Türk muallimin parçalamaktan çekinmeyen alçakları bizimle 

beraber hiç şüphesiz bütün cihan-ı medeniyet de tel’in edecektir (Gültekin, 2018: 76).” 

Emin Abid’in verdiği bu önemli bilgilerden sonra tercüme-i halini verebiliriz. İslam Bey 

Kabulzade,3 Mayıs 1879’da Azerbaycan’ın Zakatala şehrininKah ilçesinde doğmuştur. İlk 

öğreniminiZakatala’da tamamladıktan sonra hayalini gerçekleştirmek için Bakü’ye gitmiştir. 

Bakü şehri I. Gimnaziyumunda yapılan imtahını geçer ve burada okumaya başlar.İslam Bey, 

GoriDarulmuallimini bitirdikten sonra 10 Ağustos 1905’te Kah mektebine Türk Dili muallimi 

olarak görevlendirilir. 27 Eylül 1910’da Bakü şehri 5 sayılı Rus-Türk Mektebi’ne önce işçi 

muallim 1 Nisan 1911’de de muallim olarak tayin edilmiştir. 25 Ağustos 1913’te yakın 

akrabalarından olan Firuze Hanım’la evlenmiştir. Firuze Hanım 1916’da hamile olduğu vakitte 

ağır hastalığa tutulur. Bu hastalığın sonu kaynaklarda pek belirtilmemiştir; ama İslam Bey’in 

başka bir yere tayiniyle ilgili 25 Ocak 1916’da Bakü-Dağistan Halk Mektepleri Müdüriyeti 2. 

Rayon Müfettişine yazdığı raporda konu hakkında şu bilgiye yer verilmiştir: 

“Sizin 25 Kasım 1915 tarihli 3066 sayılı teklifinize esasen haber verebilirim ki avradımın sürekli 

hastalığı yüzünden ailemi müdüriyetin gösterdiği yere götüremem. Hekim Dıxno-

Leybzon’unsevki ile Mayıs ayında ata yurdumuz Zakatala’ya götürdüm. Böylelikle ben avradımın 

hastalığı için devletten aldığım 106 manatlık yol parasına ilave olarak 200 manat da borçlandım. 

Bu dediklerimin tastiki olarak yukarıda adı geçen hekimin 5 Aralık 1915 tarihli tıbbi arayışını 

takdim eder, yol parasından beni mahrum bırakmamanızı rica ederim (Tahirli, 2015/17: 6). 

Firuze Hanım’ın vefatıyla ilgili  bilgiye rastlamadık; ancak İslam Bey bir süre sonra amcasının 

kızı Qantile Hanım ile evlenmiştir. Bu durum bizi onun vefat ettiğiyle ilgili yorum yapmaya 

yöneltmiştir. Qantile Hanım’dan bir kızı bir de Rüfet isimli oğlu olmuştur. Kızı doğumunun 

hemen ardından vefat etmiştir. Rüfet Bey’se Zakatala mektebini bitirmiş, o da babası gibi 

muallim olmuştur. 1917 Şubatında Rusya’da Çarizmin devrilmesi ile Tiflis’te Zakafkasya 
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Komiserliği kurulmuş, başına İslam Bey Kabulzade ile Kiril Georgadze geçmiştir. Hacı Selim 

Ahundzade onun bu vazifeye görevlendirilmesinin kesinlikle tesadüfi olmadığını belirtmiş buna 

gerekçe olarak da şu satırları  gösterir:  

“Zakatala cemaatinin içinde bir Türk milleti vardır ki onlara muğaldenir. Zannımca bu söz 

Moğol olsun. Bu Muğal Türk cemaati külliyetenezem-i216 mezheptirler. Muğal Türk cemaatinin 

en büyük hanedan ve famil sahipleri Kabulovlardır ki hem tacir, hem ulema hem de müteceddit 

(yenilikçi) olup sahib-i nüfuz, mihmannevaz (konuksever), şerafetmend (şerefli) bir cemaattir ki 

ekseriyet cehetinesüknaları (sakinleri) Kahlıdır (Ahundzade, 2016: 79) 

Hacı Selim Ahundzade’nin yukarıdaki satırları göstermektedir ki Sovyet hükümeti İslam Bey’in 

nüfuzundan faydalanmak istemiştir. 29 Ekim 1917’de Bakü Şehir Dumasına üyeler 

seçilmekteydi. Bu, aslında Bakü’de üstünlük için (Müslüman-Hristiyan) Türklerle Ermenilerin 

bir mücadelesiydi. Bakü Müslümanları “Bakü Müslüman İçtimaî Teşkilatları Komitesi” adlı 

teşkilatın rehberliğinde birleşti. Oğuztoğrul Tahirli, bu konuyla ilgili Kaspi gazetesinin birçok 

sayısında Bakü Müslüman İçtimaî ve Siyasi Teşkilatları Komitesinin haberleri verildiğini 

belirtmiştir (Tahirli, 2015/18: 6). Bakü’deki Şehir Dumasında, Bakü Müslüman İçtimaî ve Siyasi 

Teşkilatları Komitesi’nin üyeleri vardı. Bu üyeler dönemin önde gelen siyasetçi, gazeteci, 

hukukçu, doktor, mühendis muallimlerinden oluşmaktaydı. Ali Merdan Bey, Fetali Han Hoyski, 

Mehmet Emin Resulzade gibi kişlerin yanında İslam Bey Kabulzade de vardı. Fakat İslam Bey 

bu zamanda Zakatala Dairesi Komiserliğinde görevli olduğu için toplantılara iştirak edememiştir. 

Bir süre sonra Zakafkasya Komiserliği 4 Kasım 1917’de Abdurrahim Bey Hakverdiyev’iZakatala 

Dairesi Komiserliğine görevlendirmiştir; ancak Daire İcra Komitesi yerli ahali temsilcileriyle 

yaptığı toplantıda görevlendirmeye itiraz sesleri yükselmiştir. Bu duruma çözüm olarak İslam 

Bey Kabulzade, Zakatala Dairesi Komiserliğinin seçkin üyesi olarak seçilmiş, buna Hakverdiyev 

de rıza göstermiştir Ocak 1918’de Lenin bu komiserliği dağıtmış,buna karşılık Zakafkasya idare 

temsilcileri de Sovyet hakimiyetini tanımamıştır. Şubat 1918’de Tiflis’te Zakafkasya 

Meclisikurulmuş, üyeleri arasında İslam Bey Kabulzade de yer almıştır. Biz İslam Bey’in bu 

meclise üyeliği ile ilgili kaynaklarda herhangi bir bilgiye rastlamadık. Ancak konuyla ilgili 

olarak Tahirli, Hacı Selim Ahundzade’nin hatıralarını örnek göstermektedir. İslam Bey 

Kabulzade, Zakafkasya Meclis üyeliğine seçilince Zakatala İcra Komitesi Başkanlığına 

gönderdiği telgrafta Meclis üyeliği görevine seçildiğim için komiserlikte bulunamayacağım, bu 

yüzden ahâliyi de düşündüğüm gerekçesiyle Daire Komiserliği görevimden istifa ediyorum. Rica 

ederim bu konuda daire çalışanlarına haber verilsin.” demektedir (Tahirli, 2015/19: 6).  

1918 Mart’ında Bakü’de Ermeni ve Ruslar tarafından büyük bir kırım gerçekleşmişti. 

Azerbaycan Türklerine karşı yapılanlar bir katliamdır. Bu katliamda on binlerce insan 

öldürülmüş, milli matbuat organları yakılmış Azerbaycan’da bir soykırım planlanmıştı. Konuyla 

ilgili Akif Aşırlı tarafından yazılan kitapta olaylar tüm objektifliğiyle verilmiştir. Bu soykırım 

kitabın giriş kısmında şöyle belirtilmiştir: 

                                                 

 

 

216İmam-ı Azâmın kurduğu Hanefi mezhebinin adı. 
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“Ermeniler soykırım siyasetini tarihen, tek insan kaynaklarını mahvetmek üzerinde hayata 

geçirmez, Azerbaycan halkının milli tesisatlarını, milli matbuat organlarına zarar vererek 

yararsız hale getirmek ve bununla da türettikleri kanlı olayların tarihte yaşamamasına nail 

olmak esasında kururdu. 1918 Mart 31’den Nisan’ın 2’sine kadar , Erivan’da, Quba’da, 

Lenkeran’da, Astara’da, Salyan’da, Neftçala’da ve diğer bölgelerde Ermenilerin Azerbaycan 

halkına karşı yaptıkları kitlesel soykırım zamanı tek on binlerce insan katledilmedi; milli matbuat 

organlarımız, matbaalar, konkret jurnalitsler de hedefe alındı. “Açık Söz”, “Kaspi” 

redaksiyaları yakıldı. Almanya’dan getirilen baskı aleleri ile teçhiz olunan Oruçov Kardeşlerin 

elektrik matbaası dağıtıldı. “Kaspi” matbaasında yeni çıkan 5 bin Kuran kitabı da yakıldı. Milli 

mefkure mabedi olan “İsmailiyye” binası yakıldı. Yeni Pir mecidin minaresi top atışı ile 

dağıtıldı. Bütün hadiseleri gözleriyle gören “Kaspi” gazetesinde mürettip gibi çalışmış, aslen 

Maştağa’dan olan Seyit Ağa Ahundzade yazar ki “İsmailiyye binasını yakan Taşnaksütyun 

Partisi silahlıları sonra gazete idaresine hücum etti.” “Azerbaycan” gazetesinde 1919’da çıkan 

31 Mart Soykırımı ile alakalı bazı fotoğraflarda Kaspi gazete idaresinin yakılmasından sonraki 

fotoğrafı tasvir edilir. Taşnaksütyun Partisi tarafından 1917’de planlaştırılan Bolşeviklerle 

birlikte hayata geçirilen 31 Mart kırgını Azerbaycan halkının milli manevi değerlerine, tarihi 

hatıralarına, aydınlarına karşı manevi soykırımdı. Azerbaycan halkının medeniyetine vurulan bu 

ağır darbe, o devrin kalem sahipleri tarafından “medeniyete darbe” olarak isimlendirildi. 

1918’deki bu kırmda Azerbaycan’da 20’den fazla anadil matbuat organı faaliyet gösteremedi. 

Diğer gazeteler için yasak başladı. Lenin tarafından Kafkaziya Fevkalede Komiseri gibi 

gönderilen Şaumyan’ın rehberliğinde 1918 Ocak ayından başlayarak Azerbaycan halkına karşı 

terör ve katliamlar planlandığını anlayan bazı milli matbuat organları bu konuda halkı 

malumatlandırmaya başladı, onlara mücadele hırsı aşıladılar. “Açık Söz”, “İttihat”, “İstiklal” 

gibi gazeterde “Birlik talep olunur, Birleşelim, İttifak edelim, İttihat Gerek” çağrısında 

bulundular… 3 gün sonra Bakü kan gölüne çevrildi.Çocuk, yaşlı, kadın bilmeden karşılarında 

duran kim varsa katlettiler, bazılarını diri diri yaktılar. Sokaklar, evler parçalanmış kadın, yaşlı, 

çocuk cesetleriyle doluydu. Kaçıp canını kurtarmak isteyenlerin evleri talan edildi. Bakü 

ahalisinin 3 gün aralıksız katledildiğini gözleriyle gören Seyit Ağa Ahundzade kayıtlarında 

“Şehrin üzerine çöken dumandan kırımın miktarını belirlemek zordu. Taşnak Partisi üyelerine 

düşen Müslüman kadınlar ve çocuklardan hiçbir zulüm eksik kalmadı. İnsanlığa sığmayan türlü 

işkenceler yapmışlar. Hamile kadınların karnında olan masum bebekleri bile çıkartıp tüfeklerinin 

mızraplarına saplamışlar. Başka bir tarafta bir mescidin duvarında nice çocuk 

mıhlanmış…olarak yazmıştı (Aşırlı, 2011: 5-7). 

12 Kasım 1918’de yalnızca bir sayı çıkan Kardaş Kaygısı gazetesinde de Ermenilerin yaptığı 

zulüm şöyle anlatılmıştır: “Birçok Ermeni çetesi Müslümanların izzet-i namusuna dokunmuştur, 

12 yaşında kız çocuklarını dizlerinin üstüne bindirmiş, namusuna tecavüz ettikçe teselli 

olmuşlardı. Şamahı’da 400’den fazla, yaşlı Müslüman ailesi mescide yığılmış hançerle 

doğranmıştır (Kardaş Kaygısı, 1918: 1).  İstiklal gazetesi de 29 Mart 1919’da verdiği haber Mart 

ayının mâtem ayı olduğu bunun da asla unutulmaması gerektiğini vurgular. 

“… İffetli ve ismetli bacılarımızın namuslarına el değmiş, küçük vatan evlatları parçalanmış izzet 

ve şeref sahibi kişileri mahvetmişler… Milli ve mukadder mevcudiyetimize kanlı bir çizgi çekmek 

istemişlerdi. Mâtemli günü yâd edelim. Mâtem tutalım. Hakaret oldu. Çünkü o gün ümit ve 
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itimadımızı kırdılar. Çünkü o gün millet ve milliyetimiz vahşet ve zulüm gördü. Mâtem bize 

vatanperverliği bildirecek. Vatan yolunda ölmenin vatan için kurban vermenin manevi 

lezzetlerini hissettirecektir. Mâtem istiklal ve hürriyetimizin manevi direği olacaktır. Hürriyet ve 

istiklâliyyet için ölmek bir şeref, yaşamak bir vazife. Mâtem ise hepsinin toplamı bir ilm! 31 Mart 

günü hepimiz tacir, sanatkar, ârif, âlim, burjuva, demokrat kim varsa mâtem edelim. Mâtemli ve 

menhus bir günün birinci sene-i devriyesine eriştiğimizi bilelim! Ve diyelim ki: Kahrolsun 31 

Mart! Redd olsun o menhus gün! Lanet olsun düşmanlara! Nefret olsun zalimlere! Sonra bütün  

saffet ve imanımızla şehitlerimize dua edelim: Rahmet olsun size ey şehitler! Hürmet ve saygım 

olsun size ey vatan kahramanları! Selam ve dua olsun size ey millet fedaileri. Haydi vatandaşlar, 

milletdaşlar 31 Mart mâtemine hazırlanalım. Mâtemli günü yâd edelim, mâtem saklayalım 

(İstiklal, 1919: 7). 

Azerbaycan’da yaşanan Mart kırımından İslam Bey Kabulzade de zarar görmüştür. 1918 

Mart’ında Zakatala’da muallim olan İslam Bey, Ermeni katline şahsen maruz kalmasa da maddi-

manevi zarar görmüştür. Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetinin oluşturduğu Fevkalede İstintak 

Komissiyası’nın 214 sayılı raporunda İslam Bey’in söylediklerinden yola çıkarak onu zarara 

uğramış olarak not eder. Rapor O. Tahirli tarafından yayımlanmış olup şu cümleleri içerir: 

“İslam Bey Kabulov, 38 yaş, Zakatala’da yaşıyorum. Ermenilerin türettiği Mart talanları zamanı 

ben Zakatala’da olurken Bakü’de Surahana köşesindeki 189 sayılı evdeki menzilime Ermeni 

askerleri girerek ev sahibesini ölümle tehdit etmiş, ondan Müslüman menzillerini göstermeyi 

talep etmiştir. Onun göstermesi ile 2 kilitle kitlenmiş kapıyı kırıp içeri girerek benim eşyalarıma 

zarar vermişlerdir. Benim 12976 manat 85 kapiklik eşyalarım gitti. Eşyaların listesini takdim 

ederim. Evimize giren Ermeniler sahibenin gizlediği Müslümanları da onlara göstermeyi 

istemişler (Tahirli, 2015/22: 6)” 

İslam Bey Kabulzade, 10 Nisan 1918’de Zakafkasya Meclis üyeliğinden istifa etmiştir. Bununla 

ilgili yaptığımız araştırmada istifa gerekçesi çok da önemli bir sebebe dayandırılmaz. İslam 

Bey’in Zakafkasya Meclis başkanı N. Çxeidze’ye istifasını bildiren dilekçede gerekçe olarak 

AhundSelimzade ve kendisinin Zakatala dairesini gönderildiğini burada arkadaşı 

AhundSelimzade’nin çok hastalandığı ve kendisinin de bundan sonraki toplantılara iştirak 

edemeyeceği anlatılır ve görevinden azledilmesi istenir. Aslında bu istifanın asıl nedeni bundan 

sonra yapabileceklerine ortam hazırlayabilmesidir. İslam Bey Zakatala’da bir taraftan muallim 

ederken diğer yandan halka Cumhuriyet idealarını anlatır, halkın problemlerine çare olmaya 

çalışır. Dürüstlüğü, adaleti, insalcıllığı halkın rağbetini kazanmasını sağlamış, halk ona itibar 

etmiştir. Emin Abid’in yukarıda belirttiği makalede İslam Bey’in Musavat 

Partisi217ninbaşkatipliği yaptığı da açıklanmıştır. Parti gayretini “Türklerin kurtarılması ve 

                                                 

 

 

217Musavat Partisi Mehmet Emin Resulzade’nin etrafında toplanan bir kısım aydın tarafından 1911’de kurulmuştu. 

Partinin beyannamesi şöyledir: “Bir zamanlar soylu İslam milleti bir yandan Pekin’e dayanmış diğer yandan 

Avrupa’da (İspanya) Elhamra saraylarını inşâ ediyordu. Asya ve Afrika’ya hâkim olan İslam bugünkü günde 

parçalanmış ve Müslüman devletleri yabancıların elinde oyuncak olmuşlardır. Milletlerimiz ise onların nüfuz ve 

tahakkümünde inlemektedir… Dolayısıyla Kuran’ın eldeki bütün imkânlarla düşmanı def etmeyi emreden ayet-i 

şerifesi mucibince Müsavat Partis kurulmuş olup bütün Müslümanları birleştirmek, Müslümanların millî ve medeni 
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hepsini İstanbul’un himayesinde geniş yeni bir Müslüman Türk birliği kurma fikrini yayma 

üzerinde” yoğunlaştırmıştı (Devlet, 1985: 134). 25 Mayıs 1918’de Gence’de Azerbaycan Milli 

Şurası tarafından ilan edilen Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti, uzun yıllar süren Rus 

mezalimine ve dünyaya, bağımsızlığın haykırışı olarak bir başkaldırıdır.İslam Bey ve 

Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamenter Meclisi vekili Abdullah Efendi Kabulzade, Kafkas İslam 

ordusu komutanı Nuri Paşa Kah’a geldiğinde onu evinde misafir etmiş, birlikte toplantı 

yapmıştır. Nuri Paşa onların simasında bölgenin en ileri görüşlü aydınlarını tanımıştır.(Tahirli, 

2015/16: 6).  

Azerbaycan Cumhuriyeti Meclisi 7 Aralık 1918’de faaliyete başladı. 120 sandalyelik 

parlamentoda İslam Bey’in yakın arkadaşı Hacı Selim Ahundzade de vardır; ancak İslam Bey 

parlamentoya girmemişti. Bu noktada açıklık getirilmesi gereken yer İslam Bey’in neden meclise 

giremediği konusudur. Konuyla ilgili yaptığımız araştırmada İslam Bey bu vakitlerde 

Zakatala’da maarif müfettişliği ve öğretmenlik görevini yürütmektedir. Mehmet Emin 

Resulzade’yle yakın olan İslam Bey’in mecliste görev almamasıyla ilgili şu yorumu yapabiliriz. 

Zakatala Dairesi için 400 hanelik ahali, vali olarak İslam Bey Kabulzade’yi görmek isterler. 

Bunun için de başbakan Fetali Han Hoyski’ye telgraf çekerler. Ayrıca Azerbaycan 

Cumhuriyetinin kurulmasından sonra Zakatala’da Ermeni ve Gürcü halkın mallarının talan 

edilmesiyle ilgili bir durum söz konusu olur (Ahundzade, 2016: 84-85). Burada düzenin 

sağlanmasıyla ilgili halkın da itibar ettiği İslam Bey Kabulzadeismi ön plana çıkar. Halk da İslam 

Bey’in adaletli yönetim anlayışından memnundur. Bu konuda 27 Şubat 1919’da Azerbaycan 

Parlamenter Meclisine Zakatala’dan şu telgraf çekilir: “Son zamanlar muhtelif halk müvekkilleri 

ve vazifeli şahıslar hayli paralar yemekte. Halk bunlara adi şey gibi bakar, kararlarını kabul 

etmez. Bu durum her gün artmaktadır. Halkın yeganemüdafaacısı, halk mektepleri müfettişi 

İslam Bey Kabulov’dur. O Daire Komiseri olduğu zaman muhtelif cinayetleri karşısına alarak 

itibar kazandı. Bu yüzden İslam Bey Kabulov’unZakatala Valisi tayin edilmesini rica ederiz; 

çünkü bununla hakiki kişiler mücadele edebilir, bu rezilliğe bir kere de son verir. Umudumuz 

yalnız onadır ve eminiz ki o parlamentonun da itibarını kazanacaktır.” Buradan anlaşılmaktadır 

ki İslam Bey KabulzadeZakatala’da halk tarafından oldukça sevilmekte ve sayılmaktadır. Ayrıca 

Oğuzhan Tahirli’nin notlarında İslam Bey’in 1919’da Zakatala şehrinde fahri sulh hakimliği için 

de aday gösterildiği belirtilir (Tahirli, 2015/23: 6). Şunu da belirtelim ki İslam Bey Kabulzade, 

Azerbaycan Cumhuriyeti Parlamenter Meclis’te görev almamıştır; ancak 1918-1920 yılları 

                                                                                                                                                              

 

 

haklarını korumak maksadıyla açıkça ortaya çıkmaya karar verimiştir. Parti millet, mezhep farkı gözetmeden bütün 

maddi ve manevi güçleri birleştirmeyi gaye ediniyor.” Partinin programında şu ilkeler vardır: 

1.Milliyet ve mezhep farkı gözetmeden bütün Müslümanları birleştirmek. 2. İstiklallerini kaybetmiş Müslüman 

memleketlerinin yeniden müstakil olmalarına çalışmak. 3.İstiklallerini müdafaa veya ihya için çarpışan bütün 

Müslüman memleketlerine maddi ve manevi yardımda bulunmak. 4. Müslüman milletlerin ve memleketlerin 

savunma ve taarruz kuvvetlerini arttırmak için yardım etmek. 5. Bu fikirlerin yayılmasına mani olan bütün engelleri 

yıkmak. 6. Müslümanların birleşmesine ve ilerlemesine çalışan bütün partilerle irtibat kurmak. 7. İnsanlığın refahı ve 

ilerlemesi için çalışan yabancı partilerle gerek görüldüğünde irtibatta ve fikir alışverişinde bulunmak. 8. 

Müslümanların yaşaması için gerekli olan ticari, snayi ve ekonomik hayatı kuvvetlendirmek için her türlü vasıtayı 

kullanmak.Daha fazla için bkz. Devlet, N. (1985). Rusya Türklerinin Milli Mücadele Tarihi (1905-1917). Ankara: 

Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü. 
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arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Maarif Nazirliğinin yaptığı toplantılara, kurultaylara faal 

olarak iştirak etmiştir.  

İslam Bey Kabulzade ömrünü halkının varlığı, bağımsızlığı, ilerlemesi yolunda mücadeleye 

harcamıştır. 1917 Bolşevik ihtilaliyle sarsılan Çarlık Rus idaresi son bulmuş, yönetime 

Bolşevikler geçmiş, çok geçmeden eskisinde daha sert ve katı tutumu halk tarafından fark 

edilmeye başlamıştı. Aslında ihtilalin ilk zamanlarında gizli emellerinin ortaya çıkmasını 

istemeyen Lenin, Bolşeviklere Rusya dışında destek aramak için “herkese eşitlik, milletlere 

özgürlük” sloganı üzerinde durmuştur. Bir süre sonra gizli planları ortaya çıktığında ise Çarlık 

Rusyası’nın asimilasyon politikasına kaldığı yerden devam etmiş, daha acımasız ve şiddetli 

uygulamalar ortaya koymuştur. Bağımsız Azerbaycan Cumhuriyetini bir türlü kabul etmeyen ve 

tehdit olarak gören Bolşevikler 27 Nisan 1920’de büyük katliamlar yaparak Azerbaycan Milli 

Hükümetini işgal etmiştir. İşgalin ardından Azerbaycan’da Neriman Nerimanov başkanlığında 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Halk Komiserliği kurularak Azerbaycan Cumhuriyeti hükümetine 

fiili olarak son verildi. Azerbaycan Cumhuriyeti döneminde kazanılan bütün haklar iptal edildi, 

hükümet yetkilileri tutuklandı, Feridun Bey Köçerli, Mürselzade Piri Bey, İslam Bey Kabulzade 

ve nice aydın, Ermeni teröristleri ve Bolşevikler tarafından katledildi. Mehmet Emin Resulzade 

1922’de Finlandiya’ya oradan da Türkiye’ye göç etti. Daha sonra kaleme aldığı Azerbaycan 

Cumhuriyeti (Keyfiyet-i Teşekkülü ve Şimdiki Vaziyeti) adlı eserde “Azerbaycan 

Kurbanlarından Bir Liste” başlığıyla Bolşevikler tarafından katledilen memleket sevdalısı 

gençleri şöyle açıklar: 

“Kitabımızın metninde isimleri zikrolunan şühedâ-yı istiklalden maada, Bolşevikler tarafından 

kurşuna dizilen Azerbaycan kurbanlarının listesini tamamıyla ilan edecek olursak, bu hususta 

müstakil bir risale neşretmek zaruretinde bulunuruz. Maamafih bu idamların ne gibi bir maksat 

ve hedef tevcih edildiğine bir numune olmak üzere, müdafaa-yı istiklal yolunda feda-yı can 

edenlerin esâmisini kısmen ihtiva eden bir listeyi buraya derç ediyoruz: 

Ordu, Umera ve Zabitanından; Mirliva Yusuf İbrahim Ağa, Mirliva Kaytabaşı Hamid Bey… 

Meclis-i Mebusan Azasından; Rızayev Abuzer Bey (Mühendis), Ziyadhanlı İsmail Han… 

Muharririn, Ulema ve Mualliminden; Köçerli Feridun Bey, Profesör Zımin, Mürselzade Piri Bey, 

Kabulzade İslam Bey…(Resulzade, 1990: 128)” 

 

İslam Bey Kabulzade’nin Eğitim Anlayışı 

İstiklal şehidi İslam Bey Kabulzade’nin Azerbaycan medeniyetinin ilerlemesindeki katkısı 

oldukça önem arz eder. 1897’de Zakatala’da mektebini bitirdikten sonra çok sevdiği mesleğini 

yapabilmek maksadıyla Bakü’ye gitmiş, buradan da Gori Muallimler Seminariyasına kayıt olur. 

1905’te Türk Dili ve Şeriat muallimi olarak doğduğu yerde öğretmenlik yapmaya başlar. Hacı 

Seyit Ahundzade anılarında İslam Bey Kabulzade’nin eğitim için Türkiye’ye gittiğinden burada 

Rüştiye mektebinde okuduğundan bahsetmektedir (Ahundzade, 2016: 82). Emin Abid de 1923’te 

yazdığı makalesinde İslam Bey’in “bir aralık İstanbul’a kadar geldiğiyle” ilgili verir; ancak 

eğitimle alakalı olduğunu söylemez (Gültekin, 2018: 76). İslam Bey’le ilgili kaynağın yeterli 

olmaması bize onun İstanbul’da öğrenip görüp görmediğiyle ilgili sınırlı değerlendirme imkanı 

verir. Bu hususta Azerbaycan’daki diğer makaleler de Ahundzade’nin hatıralarından istifade 

ederek hazırlanmış; fakat kesinliği ispatlanamamıştır. 
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1905’te yaşanan Rus ihtilalinin getirdiği serbestlik ortamı Azerbaycanlı aydınlar için okul açma; 

kitap, dergi, gazete çıkartma gibi birçok kültürel hareketleri beraberinde getirmiştir. İslam Bey de 

1905’te kendi imkânlarıyla ibtidaî mektep (ilkokul) açmıştır. Tahirli, araştırmacı 

Elmiraİbrahimova’nın verdiği bilgilerden yola çıkarak İslam Bey’in bu okula öğrenci bulabilmek 

için birçok köy gezdiğini, eğitim-öğretim konusunda köy sakinleriyle sohbet ettiğini ve sonunda 

27 erkek öğrenci toplayabildiğini belirtir. Bu öğrencilerin 26’sı Müslüman biri Gürcü’dür. 

Burada öğrenciler yedi yıl okur. İslam Bey, dünyevi ilmler muallimi; Hasan Efendi de şeriat 

muallimliği yapar. İbrahimova yazısında İslam Bey’in rahatsız olduğu en önemli konulardan 

birisinin de kızlarınokula gönderilmemesi hususu olduğunu söyler.1920’de Şeki’de kız okulu 

açıldığında mektebin müdüresiBadiseba Hanım218, İslam Bey’e müracaat ederek kendisine bu 

konuda yardımcı olunmasını ister. İslam Bey hemen akrabalarından halasının kızı Saliha 

Kabulzade’yi ve diğer akrabası Hüseyin Bey Abdurrahman Efendioğlu Kabulzade’nin kızı 

Gülara’yı bu okula gönderir. Onlar burada eğitim almaya başlar. Diğer kızların okula 

gönderilmesi konusunda örnek olurlar. İslam Bey eğitim öğretim konusunda çağdaşlarından ileri 

düşüncededir. En çok zorlandığı hususlardan biri ders saatleri ve ders konularıydı. O bazı 

derslerini bizzat yazdığı kitaplardan işler. Bu kitaplardan Azerbaycan’da birçok hoca da istifade 

eder. 1902’de 42 sayfa neşredilen kitabı “Kavaid-i Lisan-i Türkî” (Türk Dili’nin Kaideleri) kitabı 

Osmanlı ders kitapları tarzında yazılmışsa da anadili kurallarını öğrencilere öğreten ilk millî ders 

kitaplarındandır. O dönemde muallimler ilkokul ve ortaokul mektepleri için bu kitaptan ders 

okutmuşlardı. İslam Bey kitabın ön sözünde “Türk dilinde bu zamana kadar maksadımızı 

noksansız hasıl etmeye aciz olduğumuzdan, bu kitabın tahririne cesaret ettim. Bu usüle 

merhametle nazar edip her yerde tahsil olunmasına rica ederim. Bu ricamın kabulüne ve kısa 

vakitte milleti mükemmel dereceye getirmesini arzu ederim(Tahirli, 2015/16:6).” diye yazılı olup 

ders konularını açıklar. 

Birinci Ders: İlm-i sarf (Morfoloji)  

İkinci Ders: Hareke (Araf harflerin doğru okunabilmesi için harflerin altına ve üstüne koyulan 

işaretler)                                              

Üçüncü Ders: Kelimat (Kelimeler)                                            

Dördüncü Ders: İsmi mevcudat (Var olan şeyler) 

Beşinci Ders: İsmi Sıfat 

Altıncı Ders: İsmi Edat  

Yedinci Ders: İsmi İşaret                                           

Sekizinci Ders: Mastar (Fiiller) 

Dokuzuncu Ders: Mübhemat (Belirsiz olan Şeyler) 

Onuncu Ders:Edevat (Bir iş için gerekli olan şeyler) 

Onbirinci Ders: Ef’al-i Rabtiye (Zarf fiil) 

Onikinci Ders: Nida (Seslenme ) 

                                                 

 

 

218Badiseba Hanım, Azerbaycan’ın önemli ilim aydınlarından  Feridun Bey Köçerli’nin eşidir. 



684 

 

  
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 
 

İslam Bey Kabulzade’nin bu kitabı Türk Dili kuralları üzerine yazılmıştır. Bu dönemde Arap 

harfleri kullanıldığı için en kolay öğrenmenin bu yolla olacağını düşünür. Öncelikle sözcüklerin 

kökeni, sonra kelimeler, isimler ve fiiller olarak belli bir düzen halinde gösterilir. Ayrıca 

öğretilen her bir konunun sonunda alıştırmalara da yer verilmiştir. Böylece öğrencilerin öğrenme 

becerileri  de ölçülmüş olur. 

İslam Bey Kabulzade,Zakatala’nın Kah mektebinde 1905-1910 yılları arasında muallimlik 

yaparken yazdığı bir diğer kitabı “Rehber-i Hesap”tır. Adından da anlaşılacağı üzere kitap 

matematik öğretimi için yazılmış olup giriş sayfasında “Her bir savad ehli az vakitte muallimsiz 

hesap ilminin başından ta kesr-i eşarinin (onluk kesirlerin) sonuna kadar tüm kuralları 

mükemmel surette öğrenebilir. Mekatib-i İbtidaiyye ve Rüştiyyede (ilkokul ve ortaokullar) tedris 

olunması iktiza eder”(Tahirli, 2015/16: 6) yazılıdır. 

Oğuzhan Tahirli, Elvira İbrahimova’nın Nurlu Ömür  makalesinde “Zakafkaziya Halklarının 

Coğrafyası” adlı bir kitabının daha olduğundan bahseder; ama böyle bir kitabın onun olduğuna 

ihtimal vermez.Tahirli, İslam Bey’in 5. Rus-Türk Mektep Mualliminde görev yaparken 

“Mektep” isimli bir dergide öğrencileri için hikâyeler yazdığını ve bu hikâyelerin çocukların 

yetişmesinde önemli olduğunu belirtir. “Karıncanın Gayreti ve Onun Mektep Çocuğu İle Olan 

Bahsi” adlı hikâyesinde öğrencilerin okuması için onlara karıncayı örnek gösterir. Karıncanın 

çalışkanlığından, azminden bahseder. Küçücük bir varlık olmasına rağmen zahmetli de olsa 

gayret göstermek gerekliliğini öğrencilere anlatır: “Biz karıncalar ne kadar küçük osak da ağır 

zahmete ve eziyete katlanır, emeğimizle kazanır, hiçbir zahmetten çekinmeyiz. Bazen iri 

hayvanlar ve insanlar bizi ezse de yine çalışmaya devam ederiz. Ancak siz çocuklar tembellik 

eder, dersinizi okumak istemezsiniz. Sizin bütün kaygılarınızı atalarınız çeker. Onların nasırlı 

ellerinden kan damlar. Babalarınız gece gündüz yorulmadan çalışır ve siz onlar sayesinde hiç 

zahmet, dert çekmezsiniz. Babalarınızı dedeleriniz vaktiyle okutmadılar ve bu yüzden onlar şimdi 

eziyet çeker. Eğer siz okursanız gelecekte bir meslek sahibi olup babalarınızı zahmetten 

kurtaracaksınız… Çocukluğunuzda geceleri sabaha kadar uyumayıp sizi kuzaklayan ve küçük bir 

rahatsız olsanız gözlerinden kanlı yaşlar döken şevkatli anneniz sizden bekler ki bir gün benim 

oğlum mektebini bitirecek ve aldığı ilim sayesinde para kazanıp bizi bu zahmetten kurtaracak… 

Şimdi söyleyin bakalım gayret etmeyip tembel olursanız ne olacak(Tahirli, 2015/17: 6)?” 

İslam Bey Kabulzade’nin ikinci hikâyesi “Koca Dede ile Mektep Çocuğu” da didaktik tarzda 

yazılmıştır. Burada İslam Bey Kabulzade Koca Dede’nin ağzından mektepli çocuğa ahlak 

konusunu öğretir. Ahlakın çok önemli bir erdem olduğunu söyleyen Koca Dede sözlerini şöyle 

devam ettirir: “Azizim! Ahlâk insanda bir sıfattır ki onun yanında zenginlik, hüner hatta ilmin 

kendisi de bir şey ifade etmez. Güzel ahlaklı bir adam ne kadar gariban biri olsa da yine ona 

hürmet ederler; ama ahlaksız adamın ne kadar zenginliği hüneri ilmi olsa da hiçkimse ona yakın 

durmaz ve her yerde gözden düşer. Bu yüzden akıllı adamlar yeni tanıştığı bir kişiyle yoldaş 

olmak isterse onun nasıl bir ahlakta olduğunu öğrenir ve sonra yoldaş olur… Kendini bilen biri 

her şeyin en iyisini bildiğini zannetmez. Doğru söz söyle. Kibirli olma; büyüğüne-küçüğüne 

saygılı sevgili ol. Yanlış işlerden uzak dur, Vaktine boş geçirme faydalı kitaplar oku. Yani 

kısacası her yerde edep-ahlâk lazımdır (Tahirli, 2015/17: 6)!” 

Hikayelerinden de anlaşıldığı üzere İslam Bey Kabulzade çocukların okuması için büyük gayret 

göstermiştir. Ders kitaplarının yanında onlara hikâyeler de yazmış okumayı, anlamayı 
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kolaylaştırmaya uğraşmıştır. Köhne eğitim anlayışının olduğu dönemde öğrencilere yeni usulle 

öğretim yapmaya çalışmıştır. O, iyi bir öğretmenin yanında öğrencilerini koruyan, onların dini 

ibadetlerini yerine getirmesini sağlayan bir yardımcıdır. Azerbaycan’ın siyasi-içtimaî tarihinde 

önem arz eden İbrahim Haydarov’un (1879-1949) Zakatala dairesinden Rusya 3. Devlet 

Dumasında (1907-1912) vekil bulunduğu zamanlarda mecliste bir konuşma yapmıştır. Daha 

sonra bu konuşma on altı sayfa olarak 1912’de Bakü’de Türkçe neşredilir. Oğuzhan Tahirli, bu 

konuşmanın İslam Bey Kabulzadeli kısmını alarak İslam Bey’in öğrencilerine nasıl sahip 

çıktığını göstermektedir. İslam Bey,Kah Mektebi’nde öğretmenlik yaptığı vakitte Cuma günleri 

öğrencilerle Cuma namazına gider. Bu durum Kah Mektebi müdürü Popandula’nın dikkatini 

çeker ve Popandula İslam Bey’i uyaran bir mektup yazar. Bu mektuba İslam Bey şöyle cevap 

verir: 

“10 Ekim 141 nolu mektuba cevaben; 

Evvela Cuma günü, dinimiz için haftanın mukaddes günüdür. Bu dine inanan hemen herkes için 

bugün bayram günüdür. Allah’ın ibadetlerini yerine getirmek gerek. İkincisi ben din öğretmeni 

de olduğumdan mezhebe karşı gelmemek de için her hafta cuma günü üçüncü dersten sonra 

benim rehberliğimde öğrencileri namaza götürürüm. Kısacacı onların ailelerinin talepleri 

doğrultusunda bunu yaparak diğer ahaliyi de mektebe teşvik etmeye çalışıyorum. Ben bu mektebe 

geldiğimde Müslümanlar mektebe nefretle bakıyorlardı. Sadece dört-beş öğrenci mektebe 

geliyordu, o da yardım almak amacıyla. Ama şimdi benim sayemde öğrencilerin sayısı 60’a 

kadar arttı.. Sizin teklifinize (çocukları cumaya götürmeme) ben razı olmam. Çünkü aileler haber 

verdiler ki bu yapılırsa çocuklarımızı mektepten alırız.”  

Popandula buna karşılık yazdığı mektubunda böyle bir şey yapmaya herhangi bir hakkının 

bulunmadığını söyler ve çocukları hala cumaya götürmeye devam mı edeceksiniz der, İslam Bey 

de “Bizim dinimiz böyle emrediyor ve ben çocukları cumaya götürmeye devam edeceğim” diye 

karşı mektup yazar. Bunların yanında mektepte okuyan çocukların aileleri de Popandula’ya bir 

mektup göndererek “Mektepler öğrencilere sadece ders vermek için değil onların dini 

hissiyatlarını da yükseltmelidir. Siz bizim Müslüman öğrencilerimizin dini hissiyatlarını 

zayıflatarak hiçbir işe yaramayan kişiler yaratmak istiyorsunuz. Bizim şiarımız ‘Allah’tan kork, 

devletini sev’dir. Sizden ricamız çocuklarımıza bu doğrultuda eğitim verin, bu arzumuzu hükümet 

yetkilisine ulaştırın (Tahirli, 2015/17: 6)!” der. 

İbrahim Bey’in mecliste yaptığı bu konuşma Müslüman öğretmenlerin ve öğrencilerin ne gibi zor 

şartlar altında eğitim yaptığını bize göstermektedir. İslam Bey öğrencilerinehem dünyevi ilmlerin 

hem de dini eğitim verilmeleri taraftarıdır. Müslümanın ilerlemesi ancak bu şekilde olur. 

 

Sonuç 

İslam Bey Kabulzade, Azerbaycan’da istiklal mücadelecisi ve eğitim neferi olarak bilinmektedir. 

Yukarıda verilen bilgiler bize bunların doğruluğunu gösterir. İslam Bey, Azerbaycan’da 

çocukların okuması için önemli uğraş vermiş, onların Müslüman alemine faydalı kişiler olması 

için çalışmıştır. Ayrıca bir “öğretmen” olarak da birçok münevverin yolunu aydınlatmış, yazdığı 

kitaplarla onlara rehber olmuştur. İyi bir eğim için istiklalin gerekli olduğunu bilen İslam Bey, 

mücadelesini siyasî alanda da sürdürmüştür. Dönemin önemli milliyetçi fikir adamlarıyla 

davasına sahip çıkmış, istiklal görüşünden taviz vermediğinden bu yolda canını feda etmiştir. 
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1918’de bağımsız Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin kurulmasında kalbi özgürlük diye atan 

aydınlar kadar onun da emeği çoktur. Kısacası İslam Bey Kabulzade, Azerbaycan’ın idealist 

öğretmenlerinden, istiklalci mücahitlerindendir.  
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ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE GÖRE VATANSEVERLİK DEĞERİ 
 

 

Mehmet Zeki GÖKSU219  
 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is investigating the cognitive level of patriotism value learned in secondary 

schools without imam hatip secondary schools and private schools. Qualitative research methodology 

and case study pattern are used in the study. The universe of the research is composed of eighth 

grade students from two middle school in Erzincan in 2016-2017 academic year; the study group is 

composed of sixteen students selected from these students with sampling maximum diversity. In the 

research, focus group interview was used as data collection technique and semi-structured interview 

form was used as data collection tool. The data obtained from the research were evaluated via 

descriptive analysis. Drawings and explanations of students in three sub-themes; the flag, fifteen 

July, and martyrdom; patriotism focus on three sub-themes in the form of protecting, sacrificing and 

loving. According to the results of the research, the students perceive the homeland both livings and 

upheavals. In addition, sacrifice is the most striking emphasis in patriotism descriptions of students; 

emphasis on betrayal is also remarkable on the opposite of patriotism. 

Keywords: Education, value, patriotism, treason, secondary school. 

 

ÖZET 
Bu araştırmanın amacı, -imam hatip ortaokulları ve özel ortaokullar hariç olmak üzere- diğer devlet 

ortaokullarında vatanseverlik değerinin bilişsel anlamda hangi düzeyde öğrenildiğinin 

araştırılmasıdır. Araştırmada nitel araştırma yöntemi ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. 

Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Erzincan il merkezinde bulunan iki devlet 

ortaokulunda okuyan sekizinci sınıf öğrencileri; çalışma grubunu da bu öğrenciler arasından 

maksimum çeşitlilik örneklemesiyle seçilen toplam on altı öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada 

veri toplama  tekniği olarak odak grup görüşmesi, veri toplama aracı olarak da yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler, betimsel analiz yöntemiyle 

değerlendirilmiştir. Öğrencilerin çizim ve açıklamaları; bayrak, on beş temmuz ve şehitlik şeklinde 

üç alt temada toplanırken vatanseverlik tarifleri de can vermek, sahip çıkmak, sevmek ve 

bağımsızlık şeklinde dört alt temada toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğrenciler; vatan 

kavramını, sadece bir kara parçasından ibaret algılamamakta, üzerinde yaşayanlarla ve 

yaşananlarla birlikte algılamaktadırlar. Bununla birlikte öğrencilerin vatanseverlik tariflerinde en 

çok can vermek hususuna vurgu yaptıkları; vatanseverliğe örmek olarak 15 Temmuz darbe 

girişimine karşı halkın gösterdiği direnişi gösterdikleri; vatanseverliğin zıddı olarak ise ihanet 

sözcüğüne vurgu yaptıkları görülmüştür. 

Anahtar Sözcükler: Vatanseverlik, ihanet, eğitim, ortaokul.  

 

Giriş 

Değer; faydalı, anlamlı, hikmetli, gerekli tutum ve tavırlar (Balcı, 2014: 133) olarak 

tanımlanmaktadır. Değerler, davranışları yönlendiren temel ilkelerdir (Crick, 2012). Dolayısıyla 

değeri, değerli kılan insan ve onun oluşturduğu toplum hayatıdır. Çünkü insan, değerlerini ilişki 

                                                 

 

 

219 Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, mzekigoksu@hotmail.com.  

*Bu makale, Mehmet Zeki GÖKSU tarafından hazırlanan “İmam Hatip Ortaokulları İle Diğer Devlet Ortaokullarının 

Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması” adlı doktora tezinden üretilmiştir. 

mailto:mzekigoksu@hotmail.com
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kurduğu varlıklarla oluşturur ve yaşadığı hayat çerçevesinde elde ettiği bilgiler sonucu değer 

kavramına anlam yükler (Bolay, 2013: 60). İnsanın davranışı, değerleriyle şekillenir ve birey, 

sahip olduğu değerlere uygun tutum ve davranış geliştirir (Kaymakcan, 2012: 13). 

Vatan sevgisi; toplumları, kültürleri ve kültür çevrelerini bütünleştirecek potansiyele sahip bir 

sevgi türüdür (Ergen, 2006: 150). Vatanseverlik, milletine derinden ve duygusal bir bağlılık 

hissetmektir (Conover ve Feldman, 1987’den aktaran Huddy ve Khatib, 2010) ve milletine 

duyduğu sevgi ve gurur derecesidir. (Kosterman ve Feshbach 1989’den aktaran Huddy and 

Khatib, 2010).  Özellikle toplum yurttaşlığı anlayışına sahip toplumlar, çocuklarına diğer 

değerlerle birlikte vatanseverlik eğitimini de öncelikli olarak vermeye dikkat ederler. Çünkü bu 

tip toplumlarda Güngör’ün (1997: 160) deyimiyle düşmana karşı vatanın korunması, ancak ona 

karşı duyulan sevgi ve bağlılıkla mümkündür ve bu terbiye daha çok genç yaşlarda verilmelidir.  

Ortaokullar, öğrencilere iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve 

alışkanlıkları kazandırmak ve millî ahlâk anlayışına uygun olarak yetiştirmek amacı güttüğü gibi 

aynı zamanda onları ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayata ve üst öğrenime 

hazırlamayı gaye edinmiştir (Bk. Milli Eğitim Temel Kanunu md.23). Bu durum ortaokulların 

Türk Millî Eğitim sitemindeki yerini ve önemini açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu çalışmanın amacı da tam bu doğrultuda Türk eğitim sisteminde önemli bir yeri olan resmi 

devlet ortaokullarında verilen vatanseverlik değeri eğitiminin sekizinci sınıf öğrenci algılarına 

göre bilişsel anlamda hangi düzeyde öğrenildiğinin/öğretildiğinin araştırılmasıdır.  

 

1. Yöntem 

Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, veri toplama tekniği ve araçları, verilen 

toplanması ve analizi hakkında bazı temel bilgilere yer verilecektir. 

1.1. Araştırmanın Deseni 

Resmi devlet ortaokullarında okuyan 8. sınıf öğrenci algılarına göre, bazı değerlerin bilişsel 

düzeyde öğrenilmesi ve içselleştirilmesi açısından karşılaştırılmasını amaçlayan bu araştırmada 

nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem; kültür analizi, durumsal araştırma, eylem 

araştırması, betimsel analiz ve içerik analizi gibi bir dizi farklı yaklaşımı içine alan şemsiye 

kavramdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 45). Bu araştırmada, adı geçen yaklaşımlardan durum 

çalışması deseni kullanılmıştır. Durum çalışması, güncel bir olguyu, kendi yaşam alanı içinde 

çalışan görgül bir araştırma yöntemidir (Yin, 1984’den aktaran Yıldırım ve Şimşek, 2013: 313). 

Durum çalışmaları belirli bir olay, program ya da olguya odaklanır. Elde edilen sonuçlar zengin 

bir şekilde betimlenir (Merriam, 2013: 43,44). Katılımcı gözlemleri, derinlemesine görüşmeler ve 

doküman topluma yoluyla elde edilerek analiz edilen verilerin derinlemesine ve boylamsal olarak 

incelenmesini içerir (Glesne, 2013:30). Ayrıca iyi bir durum çalışmasında durum net bir şekilde 

belirlenir ve betimlenir, temalar belirlenir ve analiz sonuçlarına göre çıkarımlar elde edilir 

(Creswell, 2013:264). Araştırma sürecinde yukarıda belirtilen hususlar dikkate alınarak araştırma 

deseni seçilmiş ve aşama aşama uygulanmasına özen gösterilmiştir. 

1.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın evrenini 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Erzincan il merkezinde bulunan iki 

resmi devlet ortaokulunda (Türk Telekom Binali Yıldırım Ortaokulu-Yunus Emre Ortaokulu) 

okuyan sekizinci sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Nitel araştırmalarda örneklem büyüklüğünü 
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belirlemeye dair bir kural yoktur. Çünkü nitel araştırmalarda geçerliliği ve anlamlılığı, örneklem 

büyüklüğüne değil, elde edilen verilerin bilgi yüklü olmasına ve araştırmacının bunları elde etme 

yeteneğine ve yorumlama becerisine bağlıdır (Patton, 2014: 244-245). Bu bakımdan yeterli ve 

sağlıklı veri elde etmek ve görüşmede maksimum çeşitliliği sağlamak için amaçlı örneklem 

stratejilerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi benimsenmiş; her birinde sekiz öğrenci olan iki 

grup oluşturulmuş ve toplam on altı öğrenci çalışma grubuna dâhil edilmiştir. Amaçlı örneklem 

stratejisinin seçilme amacı, evreni temsil eden katılımcılar belirlenirken özel bilgilerin ve 

deneyimlerin kullanılması esasına (Berg ve Lune, 2015: 71) riayet etme düşüncesidir.  

 

Tablo 5: Çalışma Grubuna Dair Bazı Temel Bilgiler 

 

No Rumuz Cinsiyet Sınıf Okulu 

1 Ö1 Kız 8 T.T.B. YILDIRIM Ortaokulu 

2 Ö2 Kız 8 T.T.B. YILDIRIM Ortaokulu 

3 Ö3 Erkek 8 T.T.B. YILDIRIM Ortaokulu 

4 Ö4 Erkek 8 T.T.B. YILDIRIM Ortaokulu 

5 Ö5 Erkek 8 T.T.B. YILDIRIM Ortaokulu 

6 Ö6 Erkek 8 T.T.B. YILDIRIM Ortaokulu 

7 Ö7 Kız 8 T.T.B. YILDIRIM Ortaokulu 

8 Ö8 Kız 8 T.T.B. YILDIRIM Ortaokulu 

9 Ö9 Erkek 8 Y. EMRE Ortaokulu 

10 Ö10 Erkek 8 Y. EMRE Ortaokulu 

11 Ö11 Erkek 8 Y. EMRE Ortaokulu 

12 Ö12 Erkek 8 Y. EMRE Ortaokulu 

13 Ö13 Kız 8 Y. EMRE Ortaokulu 

14 Ö14 Kız 8 Y. EMRE Ortaokulu 

15 Ö15 Kız 8 Y. EMRE Ortaokulu 

16 Ö16 Kız 8 Y. EMRE Ortaokulu 

 

1.3. Veri Toplama Tekniği ve Aracı 

Araştırmada veri toplama tekniği olarak odak grup görüşmesi kullanılmıştır. Bundan amaç; 

katılımcıların diğer katılımcılarla eşzamanlı olarak ve seri bir şekilde kendi özgün yorumlarını 

yapmalarını ve buna ek olarak diğer katılımcılarla etkileşimli bir şekilde fikirlerini beyan 

etmelerini temin ederek nitelikli veri elde etmektir (Bk. Berg ve Lune, 2015: 189-190; Glesne, 

2012: 177; Patton, 2014: 386). 

Araştırmada veri toplama aracı olarak ise araştırmacılar tarafından hazırlanan açık uçlu üç 

sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Ayrıca katılımcı öğrencilerin 

görüşlerini daha farklı biçimde ifade edebilmeleri için görüşme sırasında kendilerine verilen 

kâğıtlara vatanseverlikle resim yapmaları istenmiş; bu dokümanlar görüşme sonrası araştırmada 

kullanılmak üzere toplanmıştır (Bk. Berg ve Lune, 2015: 205-206). 

 

1.4. Verilerin Toplanması 

Araştırmada veriler, adı geçen okullarda yapılan odak grup görüşmelerinde araştırmacı katılımlı 

kamera kaydı yapılarak toplanmıştır. Uygulama öncesinde araştırmanın amacı ve odak gurup 

görüşmesinin genel kuralları hakkında katılımcılara bilgi verilmiş; bu bağlamda gönüllük esasına 
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göre katılımın olduğu, elde edilen verilerin rumuz isimlerle değerlendirmeye alınacağı, 

görüntülerin hiçbir şekilde yayınlanmayacağı ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacağı, verilen 

cevapların doğru ve yanlış şeklinde değerlendirilmeyeceği, sorulan sorulara içtenlikle cevap 

verilmesinin yeterli olduğu vurgulanmıştır. Görüşmeler tamamlandıktan sonra transkripsiyon ve 

analiz için kamera kayıtları yedekli olarak muhafaza edilmiştir. 

 

1.5. Verilerin Analizi 

Kamera kayıtlarının transkribe edilmesiyle ortaya çıkan veriler, nitel yöntem araştırma programı 

olan NVİVO 11 PLUS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Görüşmelerin analizinde betimsel 

analiz yönteminden yararlanılmıştır. Bu yönteminin bir gerekliliği olarak veriler, önceden 

belirlenen temalara göre özetlenmiş ve yorumlanmıştır (Bk. Yıldırım ve Şimşek, 2013: 256). 

Raporun niteliğini artırmak için betimsel bulgular, analizler ve üzerinde odaklanılan her bir 

yorum, kısa ve öz şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır (Bk. Patton, 2014: 511).  

 

1.6. Geçerlik ve Güvenirlik  

Araştırmada geçerliliğin sağlanması için gerekli önlemler alınmıştır. Bu bağlamda veri toplama 

aracı olarak kullanılan yarı yapılandırılmış görüşme formunda yer alan sorular hazırlanırken 

toplam yedi alan ve eğitim araştırmaları uzmanına gönderilerek yapılan dönütler ışığında gerekli 

düzeltmeler yapılmıştır. Görüşme formu ve soru listesi hazırlanırken soruların açık uçlu, 

yönlendirme içermeyen ve katılımcının anlayacağı yalınlıkta olmasına özen gösterilmiş, uzman 

görüşü alınan formlar araştırma yapılacak okullardan yedinci sınıf düzeyinde seçilen beş öğrenci 

ile test edilmiş, elde edilen sonuçlar tartışılmış ve gerekli düzeltmelerden sonra forma nihai şekli 

verilmiştir. 

 

2. Bulgular 

Bu bölümde, öğrencilerin görüşme sorularına verdikleri cevaplardan elde edilen bulgulara ve 

bunlarla ilgili yorumlara yer verilmiştir. 

 

2.1. Öğrencilerin Çizimlerinde Vatanseverlik Değeri 

Araştırmada vatanseverlik sözcüğünü duyunca öğrencilerin zihinlerinde oluşan ilk imajı tespit 

etmek amacıyla onlara boş kâğıtlar dağıtılarak, bu kâğıtlara vatanseverlikle ilgili bir resim/obje 

çizmeleri istenmiştir. Burada temel amaç, öğrencilerin ilk izlenimlerinin yansıdığı duyguyu tespit 

etmek olduğundan öğrencilerden sınırlı zaman içinde ve herhangi bir boya vb. malzeme 

kullanmadan çalışmaları istenmiştir. Daha sonra çizdikleri resimlerle ilgili kendilerine ne 

anlatmak istedikleri de sorulmuş ve öğrencilerin çizim ve açıklamalarında ortaya çıkan sonuçlar; 

bayrak, on beş temmuz ve şehitlik şeklinde üç alt tema olarak tasnif edilmiştir.  

Öğrencilerin çizimlerine bakıldığında yarısının bayrak alt teması altında toplandıkları 

anlaşılmaktadır. Öğrencilerin bayrak temalı çizimlerinde ve çizimlerini açıkladıkları ifadelerinde; 

uğruna ölünen (Ö1), yere düşürülmeyen (Ö2) vatana sahip çıkmanın sembolü (Ö3, Ö8), saygı 

duyulan (Ö6, Ö7, Ö11, Ö14) bayrağı anlatmak istediklerini belirttikleri görülmektedir. Bu 

temaya ait öğrenci çizimleri ve görüşlerinin bazıları aşağıdaki gibidir: 
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Resim 1: Ö1’e Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö1’in yaptığı çizime ait açıklaması: “Bayrak uğruna ölmeyi anlatmak istedim.” 

 

Resim 2: Ö2’ya Ait Vatanseverlik Çizimi  

 
Ö2’nın yaptığı çizime ait açıklaması: “Bayrağın yere düşürülmemesini anlatmak istedim.”  
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Resim 3: Ö3’e Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö3’ün yaptığı çizime ait açıklaması: “Ne Mutlu Türküm Diyene yazarak Türk milleti olarak vatanımıza sahip 

çıkmalıyız.” 

 

Resim 4: Ö6’ya Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö6’nın yaptığı çizime ait açıklaması: “Okuldaki bayrak törenini çizerek bayrağa saygıyı anlattım.” 

 

Resim 5: Ö7’ye Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö7’nin yaptığı çizime ait açıklaması: “Bayrak ve ona selam veren bir adamla Vatan sevgisinin bayrak sevgisinden 

başladığını anlatmak istedim.” 
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Resim 6: Ö8’e Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö8’in yaptığı çizime ait açıklaması: “‘Vatan bizim her şeyimizdir.’ cümlesini anlatmak istedim.” 

 

 

Resim 7: Ö11’e Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö11’in yaptığı çizime ait açıklaması: “Bayrak çizdim. ‘Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda 

ölen varsa vatandır.’ ifadesini anlatmak istedim.”  
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   Resim 8: Ö14’e Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö14’ün yaptığı çizime ait açıklaması: “Bağımsızlıktan esinlenerek bayrağı daima gökte tutabilen bir insan olarak 

çizdim.” 

 

Bayrak alt temasının yanı sıra dört öğrencinin çizimi de 15 Temmuz alt teması altında 

toplanmıştır. Bu temaya giren öğrencilerin çizimlerinde ve çizimlerini açıkladıkları ifadelerinde 

tankın önüne ölümüne atlayan (Ö21), bayrak\vatan uğruna şehit olan (Ö25, Ö26) on beş temmuz 

darbe girişimine direnen insan figürleri ön plana çıkmaktadır. Bu temaya ait öğrenci çizimleri ve 

görüşleri aşağıdaki gibidir: 

 

Resim 9: Ö13’e Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö13’ün yaptığı çizime ait açıklaması: “15 Temmuz’u çizdim. Vatan için ölünebileceğini anlattım.” 
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Resim 10: Ö9’a Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö9’un yaptığı çizime ait açıklaması: “Bayrak gökte dalgalanıyor, altında kandan oluşmuş bir göl ve içinde 

şehitlerimiz var. 15 Temmuz’da olduğu gibi uğruna şehit olunabiliyorsa bu vatanseverliktir.” 

 

 

 

 

 

Resim 11: Ö10’a Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö10’un yaptığı çizime ait açıklaması: “Türk bayrağı ve 15 Temmuz’da olduğu gibi onu savunmaya çalışan kişileri 

çizdim.” diyerek cevap vermiştir. Bir kız öğrenci (Ö14); ‘ben de 15 Temmuz’u diyecektim.’ deyince araştırmacı; ‘15 

Temmuz’da ne oldu?’ diye sordu: Ö10; “Vatandaşın darbeye karşı tepkisi” diye cevap verdi 
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Bayrak ve 15 Temmuz`dan sonra öğrenci çizimlerinin odaklandığı bir diğer tema da şehitliktir. 

Toplam beş öğrencinin çizimi bu tema altında toplanmaktadır. Öğrenciler, çizimlerinde vatansız 

yaşayamamayı (Ö4), bayrak\bağımsızlık uğruna şehit olmayı (Ö12, Ö13, Ö15, Ö16) yansıtmaya 

çalışmışlardır. Bu temaya ait Öğrenci çizimleri ve görüşleri aşağıdaki gibidir: 

 

Resim 12: Ö4’e Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö4’ün yaptığı çizime ait açıklaması: Vatan bizim her şeyimizdir. O olmazsa yaşayamayız.” 

 

Resim 13: Ö12’ye Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö12’nin yaptığı çizime ait açıklaması: “Bayrak çizdim. Teröristler yere indirmiş ve ateş ediyor ona. Bağımsızlık 

uğruna ölüme evet yazarak onu anlatmak istedim.” 
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Resim 14: Ö13’e Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö13’ün yaptığı çizime ait açıklaması: “Bayrak bağımsızlığı simgelediği için vatanı temsil eden bayrak olduğunu 

anlatmak istedim. Şehitler ölmez vatan bölünmez yazarak şehitleri andım.” 

Resim 15: Ö15’e Ait Vatanseverlik Çizimi 

 
Ö15’in yaptığı çizime ait açıklaması: “Bayrak ve gölgesinde gelecek umut gibi şeyler yazdım. Kefensiz şehitlerden 

esinlendim.” 

Resim 16: Ö16’a Ait Vatanseverlik Çizimi 
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Ö16’nın yaptığı çizime ait açıklaması: “Vatanı uğruna ölmektir (dedi ve şiiri hatırlayamadı.) Yanındaki Ö15; 

“Vatanı vatan yapan (doğrusu ‘Bayrakları bayrak yapan’ şeklindedir.) üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen 

varsa vatandır. Şiirini hatırlatınca başıyla tasdik ederek bunu anlatmak istedim. Çanakkale Savaşı’ndan esinlendim.” 

diyerek cevap vermiştir. 

 

2.2. Öğrencilerin Tariflerinde Vatanseverlik Değeri 

Araştırmada öğrencilerden ilk olarak vatanseverliği tarif etmeleri istenmiştir. Öğrencilerin 

yaptıkları tarifler incelendiğinde tüm görüşlerin can vermek, sahip çıkmak, sevmek, bağımsızlık 

şeklinde dört alt temada toplanmıştır. Her bir öğrencinin yaptığı tarif, Şekil 1’de ayrıntılı olarak 

gösterilmektedir. 

Şekil 16: İHO Öğrencilerinin Vatanseverlik Tarifleri 

 

Can vermek, alt temasına ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde Ö1; “Vatan için can vermektir.” 

diyerek vatan için can verilebileceğini ifade ederken Ö2; “Bayrak için vatan için canımızı 

vermektir.” söylemiyle bayrağı da zikrederek Ö1’yi desteklemiştir. Yine Ö14’ün ise; “Vatanı için 

düşünmeden şehit olmaktır.” diyerek vatan için ölmeyi şehitlik kavramıyla ifade ettiği, Ö15’in 

cevabının ilk kısmında “Bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa 

vatandır...”220 söylemi ile ve Ö16’nın ise cevabının ikinci kısmında: “… uğrunda ölebilmektir.” 

söylemi ile aynı şekilde vatanseverliği vatan için ölebilmek olarak üzerinden tarif etmektedirler. 

Sahip çıkmak, alt temasına ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde Ö11; “Vatana karşı 

sorumluluklarımızı yerine getirmektir.” diyerek vatanseverliğin farklı bir boyutu olan vatana 

karşı sorumlulukların yerin getirilmesine vurgu yaparken Ö10 ise “Vatanını kaybedecek birinin 

                                                 

 

 

220 Mihtat Cemal Kuntay, On beş yılı karşılarken, www.antoloji.com. 
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kaybedeceğini bile bile vatanı savunmasıdır.” diyerek her hâlükârda vatanı savunmayı 

vatanseverlik olarak değerlendirmiştir. Ayrıca Ö9’in “Kendi canını bile bile tehlikeye atan, vatanı 

için küçük de olsa bir şey yapandır.” diyerek vatan için yapılan küçük bir şeyin bile kıymetli 

olduğunu belirttiği, Ö15’in ise cevabının ikinci kısmında “……İlle kan dökerek değil, ter 

dökerek bu toprak paçasına hizmet etmektir.” diyerek Ö11’e destek vermiştir.  

Sevmek, alt temasına ilişkin öğrenci görüşleri incelendiğinde Ö4; “Vatanını sevmektir.” diyerek 

ifade etmiş, Ö5 ise “Vatana, millete, bayrağa saygı göstermek ve sevgi duymaktır.” şeklinde 

millet ve bayrağa saygı ile birlikte sevgi duymayı ifade ederek özel bir anlam kazandırmış, aynı 

şekilde Ö16`da “Vatanı sevebilmektir, uğrunda ölebilmektir.” diyerek vatanseverliğin uğruna 

ölecek kadar vatanı sevmek olduğunu ifade etmiştir.  

Bağımsızlık alt temasına ilişkin Ö13; “Vatanseverlik halkla birlikte kendi bağımsızlığını 

kazanmaktır.” diyerek vatanseverliği, bağımsızlığı kazanmak olarak nitelemiş, Ö3 de “Türk 

milleti olarak kendi istiklali ve bağımsızlığı anlatan değer.” diyerek aynı hususu vurgulamıştır. 

2.3. Öğrencilerin Vatanseverlik Değerinin Zıddı Hakkındaki Görüşleri ve Vatanseverlik 

Örnekleri 

Öğrencilerin vatanseverlik değeri hakkındaki görüşlerini açığa çıkarma sürecini tamamlamak için 

çizim ve tariflerin ardından bir de vatanseverliğin zıddından ne anladıklarını belirlemek için 

onlara “Vatanseverliğin zıddı nedir?” diye bir soru sorulmuştur. Bu soruya öğrencilerden Ö5; 

“Vatana ihanet” demiş, Ö6 ise “Bilgi sızdırmak.” diyerek örnek üzerinden açıklama yapmış, 

kalan öğrencilerin tamamı ise (Ö3, Ö9, Ö15) ihanet, hainlik şeklinde görüşlerini açıklamışlardır. 

Öğrenci cevapları bir bütün olarak değerlendirildiğinde; öne çıkan kavramların hainlik ve ihanet 

olduğu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Şekil 17: Öğrencilerin Vatanseverlik değerinin Zıddı ve Vatanseverliğe verdikleri Örnekler 

 

Görüşmeye katılan öğrencilerden son olarak vatanseverliğe örnek vermeleri istenmiştir. Cevap 

veren öğrencilerin (Ö1, Ö2, Ö5, Ö13) çoğunlukla 15 Temmuz Direnişini örnek verdikleri 

görülmüştür. Bununla birlikte Ö6; “15 Temmuz’dan sonra mitingler düzenlemesi” diyerek darbe 

sonrası halkın gösterilerini de aynı kapsamda değerlendirmiştir. Ayrıca Ö20; “Ömer Halisdemir” 

diyerek ve Ö28 ise “Hasan Tahsin” diyerek Türk tarihinde öne çıkan bireysel vatan 
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kahramanlarını saymış, Ö1 cevabının ikinci kısmında “…Çanakkale” ve Ö10 da “Kurtuluş 

Savaşı” diyerek Türk tarihine damga vurmuş savaşları örnek vermişlerdir.  

 

Tartışma ve Sonuç 

Vatanseverlik değeri, güçlü aidiyet duygusu taşıyan vatandaşlar için sevilmesi bir zorunluluk 

olan vatanın içinde bulunduğu iç ve dış konjonktürün gölgesinde şekillenen önemli bir kimlik 

parçasıdır. 12-14 yaşlarındaki ortaokul düzeyindeki öğrencilerin vatanseverlik değerine 

bakışlarını ele alan bu araştırma da söz konusu konjonktürün ne kadar etkili olduğunu açık bir 

şekilde ortaya koymaktadır.  

Araştırma sürecinde öğrencilerin kendilerinden istenen resimlerde, 2016 yılında FETÖ terör 

örgütü tarafından gerçekleştirilen meş`um ve mel`un saldırıların genç bireyler üzerinde yarattığı 

tahribatın izleri apaçık ortadadır. Bu resimler bir bütün olarak değerlendirildiğinde; öğrencilerin 

vatanı sadece bir toprak parçasından ibaret görmedikleri, onu üzerinde yaşayanlarla ve 

yaşananlarla birlikte algıladıkları, vatanı ve bayrağı, uğruna candan dahi vazgeçilecek kadar 

kutsallaştırdıkları söylenebilir.  

Öğrencilerin vatanseverlik değerine yönelik ortaya koydukları tariflerde en çok fedakârlık 

vurgusu dikkat çekmektedir.  Öyle ki bu fedakârlık kişinin kendisini vatan karşısında canını 

verme noktasına ulaşmaktadır. Bu bakımdan vatanseverlik değerinin öğrencilerin kendi değer 

hiyerarşisinde en üst noktada konumlandırdıkları anlaşılmaktadır. Araştırmanın bu sonuçları, 

Özensel (2007) Gömleksiz ve Cüro (2011) ve Elban`ın (2015) öğrencilerin vatanseverlik 

değerine karşı olumlu tutum düzeylerinin yüksek olduğu bulgusuyla uyuşmaktadır. Ayrıca 

Nazıroğlu ve Göksu (2018) tarafından yapılan “İmam Hatip Ortaokulu Öğrencilerinin Gözüyle 

Vatanseverlik Değeri” adlı araştırma sonuçları ile büyük oranda benzeşmektedir.  Buradan 

hareketle fedakârlığı önceleyen vatan sevgisi yaklaşımımın Türk toplumunda ciddi bir karşılığı 

olduğunu, eğitim sisteminin de bunu pekiştirdiğini iddia etmek mümkündür. 

Vatanseverliğin zıddı ile ilgili öğrenci görüşleri ise ihanet sözcüğünde odaklanmaktadır. 

Toplumda vatana ihanet kavramının oldukça geniş bir kullanım ağına sahip olduğunu ve bazen 

vatan hainliği ithamlarının sıradanlaştığı ve böylece vatana ihanetin anlamını yitirmeye yüz 

tuttuğu bir durumda öğrenci düşüncelerinin günlük konuşma diline mahkûm olduğunu görmemek 

elde değildir. Benzer şekilde vatanseverlik için verilen örnekler de öğrencilerin medya, okul 

ortamı/kültürü ve müfredat gibi konjonktür üreten yakın çevreye tabi olduklarını, savaş ve 

düşmanlık perspektifinden çıkamadıklarını; dolayısıyla bilimsel, dinsel, toplumsal ve bireysel 

yarar üreten mevcut ya da tarihsel kişi ve kurumları vatanseverliğin bir parçası olarak 

değerlendiremediklerini göstermektedir. Bu bakımdan Elban`ın (2015) “kör vatanseverlik”221 

bulgusuyla da kısmen uyuştuğu söylenebilir. Bütün bunlardan hareketle vatanseverlik değerinin 

konjonktürden bağımsız olarak kalıcı ve gerçekçi bir anlam dünyası içinde yeniden 

yorumlanması ve vatanseverliğin göstergelerinin çeşitlendirilmesi gerektiği açıktır.  

                                                 

 

 

221 Bu hususta detaylı bilgi için bk. Elban, “Ortaöğretim Öğrencilerinin Vatanseverlik Tutumları: Ankara İli Kazan 

İlçesi Örneği”, 453-455. 
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Bu bağlamda son dönemlerde yaşanan ve Türkiye’nin birlik, bütünlük ve bağımsızlığını tehdit 

eden gelişmelere karşı oluşan toplumsal hassasiyetler elbette öğrencilerin vatanseverlik 

duygularının güçlendirilmesi bağlamında değerlendirilmelidir. Bu hususta vatanseverlik 

duygularını pekiştirecek etkinliklere okullarda / derslerde yer verilmelidir. Ancak vatanseverlik 

değeri işlenirken öğrencilerin gelişim durumu dikkate alınmalı, istismara ve ayrımcılığa açık 

alanlardan uzak durulmalıdır. Vatanın dil, din, renk, cinsiyet ve düşünce ayrımı gözetilmeksizin 

üzerinde yaşayanlar için ortak payda olduğu, yapılan etkinliklerde vurgulanmalıdır. 

Vatanseverlik değeri, vatanı ve vatanda yaşayan insanları, orada cari kültürel, dinsel, tarihsel, 

toplumsal vb. değerleri kapsayacak şekilde geniş bir perspektifle eğitim ortamlarına dâhil 

edilmedir. Sadece tek yönlü ve can vermeye indirgenmiş bir vatanseverlikten ziyade hakkı, 

hukuku, çalışmayı, üretmeyi, iş ahlakını, sorumluluğu, vergi vermeyi, kurallara uymayı teşvik 

eden; bunun yanında bilimsel, dinsel, toplumsal ve kültürel kalkınmayı önceleyen bir 

vatanseverlik algısı inşa edilmelidir. O zaman gerçek anlamda Vatanseverlik değerinin 

öğrencilere kazandırıldığı iddiasının bir anlamı olur.  
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OSMANLI MEDRESE EĞİTİMİNİN İŞLEVSİZLEŞMESİNE DAİR BİR 

ANALİZ 
 

 

Gürsoy AKÇA222  
 

 

ABSTRACT 
Structuring, functions, or dysfunctionalization of social organizations should be evaluated by taking 

into consideration the historical-social conditions. Otherwise, it would not be possible to refrain from 

the mistake of reading the past with today’s values. Speaking about the Ottoman madrasas in this 

sense, it must principally be kept in mind that madrasas were formed under traditional socio-

political conditions to meet the needs of these conditions. Tradition and related traditional education 

aims primarily to preserve and reproduce the accumulations of a past with an unknown beginning. 

The socio-political vision of this goal came in the form of preserving and restructuring the knowledge 

of principles and applications enabling the given conditions. Hence, madrasas have a fixed structure 

in terms of system, curriculum, and material. Consequently, madrasa education produced an 

educated body of people who passed through certain levels and who are equipped with similar assets. 

This body of people became functional in meeting the needs of the state and society throughout long 

Ottoman ages. People who attended madrasas contributed to shaping social and political areas 

especially with their knowledge of Islamic law and kalam. The science of kalam was used for forming 

and preserving a state ideology; principles of regulation that state organizations relied on were 

produced from the discipline of Islamic law, relations among state organizations and citizen-

government relations were regulated. The given functions supported by other religion disciplines 

brought about the religioninclined shaping of madrasa education. This system, which was functional 

for pre-modernity sociopolitical conditions, became dysfunctional in the face of the techno-scientific 

developments in the West and their social-political consequences. The revolutionary developments in 

the West tattered the traditional social-political and ideational structures. The search for order was 

abstracted from the spiral of holiness; mind rose to the position of only reference in explaining 

nature, human, and society. Madrasas could not keep up with change with their fixed understanding 

of education and inflexible organization; remained indifferent to the principles of modern science, 

and solidified their tendency to turn in on themselves. This proceeding will attempt to make a 

sociological analysis of the dysfunctionalization of madrasa education in the face of modern 

circumstances.  

Keywords: Madrasa, Ulama, modernity. 

 

ÖZET 
Toplumsal kurumların yapılandırılmaları, işlevleri ya da işlevsizleşmeleri tarihsel-toplumsal 

koşullar dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Aksi halde bugünün değerleri ile geçmişin okunması 

hatasından kaçınmak mümkün olmayacaktır. Bu anlamda Osmanlı medreselerinden söz edildiğinde 

öncelikle medreselerin geleneksel sosyo-politik koşullarda, bu koşulların ihtiyaçlarının 

karşılanmasına yönelik olarak oluşturuldukları göz önünde bulundurulmalıdır. Gelenek, bağlı olarak 

geleneksel eğitim, temelde, başlangıcı bilinmeyen bir geçmişin birikimlerinin korunmasını ve 

yeniden üretilmesini hedefler. Bu gayenin toplumsal-siyasal görünümü, verili koşulları mümkün 

kılan ilkelerin ve uygulamaların bilgisinin muhafazası ve yeniden yapılandırılması şeklinde 

olmuştur. Nitekim medreseler, sistem, müfredat ve materyal bakımından kalıplaşmış bir yapıya 

sahiptiler. Neticede medrese eğitimi, belli aşamaları geçmiş, benzer donanımlara sahip eğitilmiş 

insan kitlesi üretmiştir. Sözü edilen bu kitle, uzun Osmanlı asırları boyunca devletin ve toplumun 

                                                 

 

 

222 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gakca@mu.edu.tr. 
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ihtiyacını karşılamada işlevsel olmuştur. Medreseliler, özellikle fıkıh ve kelam ilimlerine dair 

donanımlarıyla toplumsal ve siyasal alanların şekillenmesine katkı sağlamışlardır. Kelam ilminden, 

devlet ideolojinin oluşturulmasında ve muhafazasında yararlanılırken, fıkıh ilminden devlet 

kurumlarının dayandığı işleyiş ilkeleri üretilmiş, devlet kurumları arasındaki ilişkiler ile teb’a-

devlet ilişkileri düzenlenmiştir. Diğer din ilimleri tarafından desteklenen söz konusu işlevler 

medrese eğitiminin dinsellik eğilimli şekillenmesini getirmiştir. Modernite öncesi sosyo-politik 

koşullar için işlevsel olan bu sistem, Batıdaki tekno-bilimsel gelişmeler ve bunların toplumsal-

siyasal neticeleri karşısında işlevsizleşmiştir. Batıdaki devrim nitelikli gelişmeler, geleneksel 

toplumsal-siyasal ve düşünsel yapıları parçalamıştır. Düzen arayışı kutsallık sarmalından 

soyutlanmış, akıl, doğanın, insanın ve toplumun açıklanmasında yegâne referans konumuna 

yükselmiştir. Medreseler, kalıplaşmış eğitim anlayışları ve esneklikten yoksun örgütlenmeleriyle 

değişimi yakalayamamış, modern bilimin ilkelerine kayıtsız kalmış ve içlerine kapanma eğilimleri 

pekişmiştir. Bildiride medrese eğitiminin modern koşullar karşısındaki işlevsizleşmesinin sosyolojik 

analizi yapılmaya çalışılacaktır. 

Anahtar Sözcükler: Medrese, ilmiye, modernite. 

 

Giriş 

Toplumsal kurumların varlıkları toplumsal varoluşa sağladıkları katkılara bağlıdır. Söz konusu 

katkılar, kurumların varlık gayeleri ile ilişkilidir. Bunlar, toplumsal yapının verili durumu ve 

değişim hedefleri tarafından biçimlendirilir. 

Eğitim, toplumsal varoluşu çok yönlü etkileyen bir kurumdur. En genel çerçevede toplumsal 

düzen için geleneği, toplumsal değişme için çağcıl tekno-bilimsel gelişimi üretmek misyonuyla 

belirginleşmektedir. Söz konusu misyon, eğitim kurumuna, zamanın gerekliliklerini doğru 

okumak ve geleceğin yönelimlerini isabetli öngörmek görevini yüklemiştir. Eğitimin diğer 

toplumsal kurumların işlemesinin önkoşulu olması, toplum açısından yükümlülüklerinin değerini 

artırmaktadır.  

Osmanlı medreseleri, toplumsal düzen anlamında devlet ideolojisini ve bu ideoloji eksenli 

biçimlenen toplumsal yapıyı muhafaza etmek misyonunu yerine getirmişlerdir. Bunun için gerek 

duyulan eğitimli insan/memur yetiştirilmesi de medreselerin öncelikli işlevlerindendi. 

Medreseler, bilginin yaygınlık kazanmadığı, bir ihtisas meselesi olduğu toplumsal koşullarda bu 

misyonlarını hakkıyla yerine getirmişlerdir. Nitekim devlet ideolojinin temellendiği Sünnî 

akideye ve Sünnî İslâm toplumuna yönelik saldırılara güçlü şekilde karşı koymuşlardır. Osmanlı 

medreselerinin/ulemasının heretik akımlara yönelik mücadelesi düzenin devamına yönelik 

olarak, istikrar oluşturucu ve istikrarı koruyucu misyonlarını örneklemektedir. 

Medreselerinin, toplumsal değişmeyi yönlendirme misyonlarına gelince, tekno-bilimsel 

gelişmenin seyrinin görece yavaş olduğu kuruluş ve yükselme dönemlerinde üretmek veya 

iktibas etmekle toplumsal gelişmenin düşünsel ve teknolojik çerçevesinin dışında kalmadıkları 

değerlendirilebilir; fakat  medrese eğitimi Batıda, insanı ve aklını merkeze alan, bilgiyi dışarıdan 

zihne kazandırılan unsur olarak gören, Batı sosyo-politiğini köklü değişimlere uğratan devrimsel 

dönüşümler karşısında afallamıştır. Söz konusu devrimsel değişimlerin Osmanlı medreselerini 

işlev yitimine uğratması, temelde büyük düşünsel kırılmaları rehabilite edebilecek 

yapısal/düşünsel esneklikten yoksun olmalarından kaynaklanmıştır. Medrese sisteminin ve 

aklının dinle ve devletle eklemlenmiş olması değişim karşısında içe kapanmayı pekiştirmiş, 

medreseler, fikrî ve toplumsal değişimi şeytanlaştıran, geleneği ve ürünlerini savunan bir konuma 

savrulmuşlardır. 
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Osmanlı medreselerini bilgisel, bağlı olarak toplumsal-siyasal konumundan eden dinamiklerin 

analizi, sosyal değişimin çok daha hızlandığı günümüz toplumlarında eğitim sisteminin 

yapılandırılmasının ve işleyişinin şekillendirilmesinde katkı sağlayıcı olacaktır.  

 

Osmanlı Medrese Sisteminin İşlevsizleşmesi 

Modernleşme döneminde medreselerin içine düştükleri açmazları, geleneksel toplumsal ve 

politik koşullarda, bu koşulların gereksinimlerine yönelik oluşturulmuş kurumlar olmalarıyla 

açıklamak mümkündür. Modern toplumlar, uzmanlıklar arası dayanışma örüntüleşmesi şeklinde 

yapılandırılmışlardır. Bu toplumlarda birey, sahip olduğu uzmanlık bilgisi/yeteneği temelinde 

topluma sağladığı katkı oranında kıymetlidir. Medreseler, hemen bütün İslâm dünyasında sistem 

ve eğitim materyali bakımından standardize olmuş bir program uygulamaktaydı. Böylesi bir 

programın kılavuzlanan medrese eğitimi benzer ilmî donanıma sahip eğitimli kitle 

oluşturmaktaydı. 

Batıdaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerle, modern Batı toplumları, ve modernleşme yoluna 

girmiş Batı-dışı toplumlar, farklı bilgi alanları temelinde şekillenmiş mesleklerin işbirliğine 

dayalı yeni bir toplumsal bütünleşmeye geçmişlerdi. Farklılaşma ve karmaşıklaşma üzerine 

kurulu yeni toplumsal bütünleşme, öncelikle uzmanlaşmaya dayanmaktaydı. Medreseler, standart 

eğitim programlarıyla söz konusu toplumsal koşulların gerektirdiği uzmanlık bilgisini, bağlı 

olarak modern toplumun özü olan bireyi üretme kapasitesine sahip olamamışlardır.  

Medreselerin esneklikten yoksun yapılandırılmış olmaları, modern koşullara adaptasyonlarını 

sağlayacak yapısal değişimleri gerçekleştirmelerini engellemiştir. Böyle olmakla birlikte 

yenileşme akımının gücü, ilmiye içine yansımış; reform yanlısı bir ulemanın ortaya çıkmasını 

sağlamıştır. Söz konusu gelişme ilmiyenin iç etkileşimini yeniden yapılandırıcı işlev görmüştür.  

Hourani’nin  gözlemlediği gibi; İslâm dünyasında geleneksel medrese sisteminin modern 

dünyayı anlamada ve ona adapte olmada ihtiyaç duyulan donanımı sağlamada yetersiz kalması; 

yani medreselerin mezunlarına modern koşullara uygun donanımın getireceği ekonomik refahı, 

toplumsal saygınlığı sunamaması klasik ulemayı ilk ortaya çıkışlarında küçümsedikleri reformcu 

aydınlara muhtaç bırakmış; Afganî, Abduh, Muhammed Bayram ve Muhammed Reşid Rıza gibi 

reformcuların İslâm dünyasında yıldızlarının parlamasına neden olmuştur. Ayrıca reformcu 

görüşlerin ulema içinde yer edinmesi, ilmiye mensuplarıyla sufî tarikatların mensupları arasında 

var olan ayrışmayı keskinleştirmiş; önceki dönemlerin aksine ilmiye mensupları arasında tarikat 

üyeliğine daha az rastlanır olmuştur (Hourani 1996: 159-164). Bu durum, toplumsal değişmenin 

medreselerin sunduğu eğitim ve ürettiği insan tipinden farklı bir eğitim ve insan tipini 

gerektirdiğini ortaya koyucu olması bakımından önemlidir.  

Öte yandan modern toplumlarda bilginin anlamında ve misyonunda değişmeler olmuştur. 

Geleneksel toplumlarda bilgi, din ve devlet işleyişi alanlarına ait olup; bu alanlara sağladığı katkı 

oranında kıymetliydi. Modern dönemde bilgi, dünyevîleşmiş, kamusal ve bireysel alanlarda 

yaşamı kolaylaştırıcı işlevi ile öne çıkmıştır. Bu değişim, bilgi-iktidar ilişkisinin yeniden 

yapılandırılmasını gerektirmiştir. Söz konusu dönüşüm bilgiyi üreten kurumların misyonlarında 

farklılaşmaya neden olmuştur. Osmanlı toplumsal ve politik yapısındaki modernleşmenin 

Osmanlı medreselerine yansımaları, belirtilen ilkeler çerçevesinde gerçekleşmiştir. Unan’ın 

gözlemlediği gibi; Osmanlı merkezî yönetimi, medreseleri, bilim üreten kurumlar olmaktan çok 
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devletinin işleyişine katkı sağlayacak insan unsurunu yetiştiren kurumlar şeklinde algılamıştır. 

Devlet merkezindeki bu algılamanın müderrislere yansıması, müderrislik görevinin daha yüksek 

devlet görevleri için bulunulması gereken bir kariyer basamağı olarak değerlendirilmesi şeklinde 

olmuştur. Kariyerlerinin çok kısa bir döneminde medreselerde müderrislik görevinde bulunan 

müderrislerle bilim üretecek kurumsal yapılanma gerçekleştirilememiştir (Unan 1991: 37-39). 

Nitekim Akgündüz, Osmanlı medreselerinin dinî-politik misyonunu; “Medrese ise bütünüyle 

devletin resmi siyaset ve idare felsefesini üreten, devletin temel dinamikleri olarak fetih ideolojisi 

ve dini üst kimlik bilincini yöneten ve yönetilen kitleye aşılayan, müslüman kesimin yetenek 

rezervi üzerinde tasarrufta bulunarak devlet-toplum etkileşimini yani kısaca devlette hem fikrî 

hem insanî dokunun yenilenmesini klavuzlayan daha nüfuzlu bir düşünce ve eğitim kurumu 

niteliğindeydi” (Akgündüz 1997: 54) ifadeleri ile belirtir. Ocak, medreselerin sosyo-politik 

misyonlarının ders müfredatlarına yansıdığını gözlemler. Ona göre, Osmanlı uleması/medreseleri 

toplumsal ve politik işlevlerini fıkıh (hukuk) ve kelam (teoloji) ilimleri aracılığıyla yerine 

getiriyordu. Bunlardan fıkıh ilminden devlet örgütünün ve kurumlarının 

şekillendirilmesinde/işleyişinde yararlanırken; kelam ilminden daha çok devlet ideolojisinin 

üretiminde yararlanmaktaydı. Doğal olarak bu iki disiplin alanı ve yan alanları (hadis, tefsir) 

Osmanlı medrese eğitiminin merkezî ilgi alanlarını oluşturmuşlardı (Ocak 2004: 255, 259). Öyle 

ise, Osmanlı devlet ve toplum yapılanmasında bilgi, geleneksel sosyo-politik yapılanmanın genel 

eğilimlerine uygun olarak, dinsel ve politik işlevleriyle belirginleşmiştir.  

Osmanlı sosyo-politik yapılanması, geleneksel toplumsal nitelikleri yansıtmanın yanında özgün 

niteliklere de sahipti. Söz konusu nitelikleri bilginin üretilmesi ve bilgi-iktidar ilişkileri üzerinde 

etkili olmuştur. Kılıçbay’ın işaret ettiği gibi; Osmanlı devlet sisteminde devletten bağımsız dinsel 

bir örgütlenmeye izin verilmemişti. Nitekim Osmanlı-öncesi İslâm devletlerinde var olan ve 

devletten ayrı bir dinsel örgütlenme potansiyeli arz eden kadi’l kuzatlık makamı şeyhülislâmlık 

şekline dönüştürülerek merkezî otoriteye bağlanmıştı. Koşut olarak merkezî otorite, dinî eğitim 

kurumları olan medreselerin kontrolüne önem vermişti. Ayrıca bürokrasi ve ordu mensupları için 

enderûn ve devşirme usulüyle askerî/bürokratik bir sistem oluşturulmuş; ilmiye, ordu ve 

bürokrasinin biçimlenişinde dışarıda bırakılmıştı. Bu durum devlet işleyişine ve dine ait olmak 

üzere iki ayrı bilgi alanının gelişmesine neden olmuştur. Bir yanda ilmîn (bilimsel bilgi değil) 

ilmiye mensuplarına özgü, naklî temelde işleyen bir bilgi/çaba halini alması; öte yanda askerî-

bürokratik sınıfların eğitiminin pratik nitelikte olması, dolayısıyla ilmiye-bürokrasi etkileşiminin 

sınırlı kalması, Batı’da olduğunun aksine, dinsel ve laik bürokrasi karşıtlığının oluşumunu 

engellemiş, devrimsel bilimsel gelişmelerin zemini oluşmamıştır (Kılıçbay 1985: 56-57). Burada 

Kılıçbay, Osmanlı devlet yapılanmasının bilgi organizasyonunun dinsel kayıtlardan bağımsız bir 

bilgi alanının gelişimine elvermediğini vurgulamaktadır. O, önceki âlimlerin ürettikleri, daha 

ziyade dinsel nitelikli bilginin aktarılması ve yorumlanması temelinde işleyen ilmiyenden pozitif 

bilimin üretilmesini beklememektedir. Fakat devlet işleyişine ait pratik amaçlı ve kısmen laik 

donanıma sahip bürokrasinin ilmiye ile etkileşiminden bilimsel anlamda devrimsel gelişmeler 

beklemektedir; fakat bürokrasi-ilmiye etkileşimini sınırlayan yapı, bilimsel bilginin oluşumunu 

engellemiştir.  

Osmanlı devlet örgütlenmesinde ilmiyenin hiyerarşik yapılandırılarak şeyhülislâm aracılığı ile 

devlete bağlanmış olması, devletin doğrularının ulemanın bilimsel etkinliklerinin nihaî 
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çerçevesini oluşturmasına neden olmuştur. Ulema üzerindeki devlet gölgesi, Foucault’un 

entelektüelin misyonuyla ilgili olarak “ ... entelektüelin işi, kendi alanında yaptığı analizler 

aracılığıyla, apaçık bir postula olarak kabul edilen önermeleri tekrar tekrar sorgulamak, 

insanların zihinsel alışkanlıklarını, olayları ele alma ve düşünme biçimlerini tepeden tırnağa 

sarsmak, alışılmış ve genel geçer şeyleri yıkmak, kurallar ve kurumları yeniden incelemek ve 

sorunlaştırma ... ” (Foucault 2000: 94-95) şeklinde ifade ettiği görüşünü Osmanlı uleması için 

geçersiz kılmıştır. Osmanlı uleması, devletin ve toplumun mevcut durumunun devamına katkı 

sağlayan dinî-toplumsal ilkelerin tekrar tekrar yorumlanarak üretilmesinden öte bilimsel bilgi 

ortaya koyamamıştır. Diğer toplumsal ve siyasal ortamlarda duyumsandığı gibi ulema arasında 

da yaygın olan devletin ihtişam dönemlerine yönelik güven ve yüceltme ulemada bilimsel ve 

sosyo-politik gelişmeyi getirecek eleştiri kültürünün oluşumunu engellemiştir. Unan’ın da 

gözlemlediği üzere; Osmanlı ulemasının devletle bütünleşmesi ve bağlı olarak bürokratikleşmesi, 

bilimsel çabanın doğasında var olması gereken hakikatin ortaya çıkarılması amacından 

uzaklaşılmasını, devletin doğrularının pekiştirilmesi çabasına düşülerek, konjonktürel doğruların 

oluşturulması hedefine odaklanılmasına neden olmuştur. Bu durum ulemanın özgür düşünme ve 

tartışma imkânından mahrumiyetine, fikir ve değerler sistemini devletin kayıtlarıyla 

sınırlandırmasını getirmiştir. Bilimsel merakın ve yeni olanın kuşkuyla karşılanmasının bilimsel 

verimliliğe yansıması ise; var olanla yetinilmesi veya var olanın yeniden yorumlanması şeklinde 

olmuş; bu kısır döngü, gelişmişliğin taşıyıcısı olacak beyinlerin yetişmemesi sonucunu 

doğurmuştur. Devletin bütün ihtişamına rağmen “Osmanlı medreselerinin meselâ bir Gazzâli’si, 

bir Râzî’si, bir Devvânî’si, bir Taftazânî’si, bir Cürcânî’si, bir İbn Teymiye’si, bir İbn Haldun’u 

... yoktur”. İbn Kemâl, Ebussuud gibi Osmanlı âlimleri işgal ettikleri devlet makamlarının etkileri 

dikkate alınarak değerlendirilmelidir (Unan 2004: 7). Buradan, Osmanlı ilmiyesinin devlet 

örgütlenmesinin bir parçası olmasının toplumsal gelişmişliğe büyük katkılar sağlayan bilim ve 

düşünce adamlarının yetişmesini ve ulemanın özgün bilim ve düşün ürünleri ortaya koymalarını 

olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. 

Sünnî İslâm’ın devlet ideolojisinin zeminini oluşturması ve ulemanın devlet ideolojisinin 

oluşturucusu ve koruyucusu misyonunun öne çıkması, ilmiye sınıfının bilimsel performansında 

kısırlaşmaya neden olmuş; ulema, siyasallaşmasıyla da ilişkili olarak, yeni toplumsal koşulları 

karşılayacak bilimsel üretkenlik sergileyememiştir. Unan’ın gözlemlediği üzere; Osmanlı 

ulemasının devletin bürokratik yapısında yer almak arzusu, İstanbul’un fethinden sonra Sünnî 

İslâm dünyasının koruyucusu sıfatıyla oluşturulan politikaların getirdiği sorumluluklar, bağlı 

olarak, XVI. yüzyıl başlarından itibaren Şiîliği politik bir araç olarak kullanarak güçlenen 

Safevîler’e ve onların güçlü lideri Şah İsmail’e karşı yürütülen politikadaki ulemanın misyonuna 

bağlı olarak, medreselerde aklî ilimlerin dışlanarak din ilimlerinin öne çıkarılması, XVI. ve XVII. 

yüzyıllarda ortaya çıkan ve Osmanlı sosyo-politiğindeki derin ve hızlı değişimle ilgili olduğu 

değerlendirilen dinî/sosyal hareketlerin şiddetle bastırılması ve bu yöntemin uygulanmasında din 

alanına ait bid’at, zendeka, ilhad gibi etiketlemelerde ulemanın meşrulaştırıcı işlevinden 

yararlanılması; yani, ulemanın mesaisinin çoğunu bu tartışmalara ayırmış olması ve son olarak da 

sosyo-politik ortamın bilimsel eserlere itibar etmemesi, Osmanlı ulemasının bilimsel 

üretkenliğini olumsuz etkilemiştir (Unan 1999: 99-105). Bunlardan toplumun bilimsel eserlere 

itibar etmemesi tespiti, medreselerdeki verimsizleşmenin en güçlü dinamiklerindendir. Pozitif 
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bilim alanındaki eserlerin toplumsal ve politik çevrelerden ilgi görmemesi, ulemanın bu alanda 

eser üretme motivasyonunu olumsuz etkilemiştir.  

Ulemanın devletle eklemlenmişliği devletin gelişim eğrisi ile medreselerin verimlilik eğrisi 

arasında gözlemlenen örtüşme şeklinde ortaya çıkmıştır. Devlet aygıtının iyi işlemesi, onun  bir 

parçası olan ilmiye işleyişine yansımıştır. Öte yandan devlet ve toplum bazında yaşanan 

duraklamaya, gerilemeye ve dağılmaya koşut olarak medrese verimliliği düşmüştür. Hem nicel 

hem de nitel bağlamda yaşanan bu düşüşü, Unan’ın Semâniye Medreseleri müderrislerinin 

ürettikleri eserlerin sayılarına ve niteliklerine ait verileri ortaya koymaktadır. Bu verilere göre; 

Semâniye Medreseleri’nin eğitime başladıkları 1470 yılından 1603 yılına kadar olan dönemde 

Sahn’da müderrislik görevinde bulunan 290 âlim, farklı büyüklüklerde 520 eser üretmiştir. Bu 

eserlerden 189’u (%36.3) te’lif olup; diğerleri şerh, hâşiye, hâmiş vb. nitelikteydi. Ayrıca bu 

eserlerin bu dönemde görev yapan ulemadan yalnızca 118’i (%40.7) tarafından üretildiğine 

dikkat edilmelidir. XVII. yüzyılda Sahn müderrislerinin üretkenliğine incelendiğinde; 648 ulema 

mensubundan yalnızca 60’ının (%9.3) toplam 118 eser ürettikleri ve bu eserlerden 32’sinin 

(%27.1) te’lif olduğu görülmektedir. XVIII. yüzyılın ilk 30 yılında 253 Sahn müderrisinden 

yalnız 16’sı (%6.3) farklı hacimlerde olmak üzere toplam 27 eser üretmiştir. Bu eserlerin 11’i 

(%40.7) te’lif olup, 16’sı (%59.3) te’lif dışı eserlerden oluşmaktaydı (Unan 1999: 97). 

Verilerden, müderrislerin eser bazında nicelik ve nitelik bağlamında devletin gelişmişlik 

durumuyla uyumlu bir verimlilik sergiledikleri anlaşılmaktadır. İhtişam dönemlerinden dağılma 

dönemlerine doğru gidildikçe müderrislerinin eser sayılarında ve niteliklerinde katlayan 

oranlarda bir düşüş söz konusu olmuştur. Osmanlı ulemasının orjinal eserler vermek yerine 

özellikle Müteahhirûn (Gazâli’den sonra yaşamış ulema) ulemaya ait eserlere şerh, talik ve 

haşiye yazmayı yeğlemiş olmasını İmparatorluğun var olan dengeyi koruma anlayışıyla 

ilişkilendirmek mümkündür. Ayrıca Osmanlı uleması tarafından oluşturulan bilimsel literatürün 

XVIII. yüzyıla kadar imparatorluğun yönetsel, hukuksal ve ideolojik gereksinmelerini başarıyla 

karşıladığı, fetva mecmualarının hâlâ İslâm hukukunun temel başvuru kaynaklarından biri olma 

niteliklerini koruduğu dikkate alınmalıdır. Öte yandan özellikle heretik akımlara karşı devlet 

öncülüğünde yürütülen mücadelenin ulemada savunmacı bir bilim anlayışının gelişmesine neden 

olduğu değerlendirilebilir (Ocak 2004: 256-259). 

Medreselerin verimlilikleriyle ilgili dikkat çekici diğer bir nokta, din-dışı alanlardaki eser 

sayısındaki düşüştür. Bilindiği gibi, Osmanlılarda medreselerin koşullara bağlı olarak dinsel 

bilgiyi yeniden üretmesi misyonuna vurgu yapılmış olsa da, aslında, ihtiyaç duyulan 

tekno/bilimsel üretkenlik de medreselerden beklenmekteydi. Nitekim Adıvar’ın  çalışmasında 

(2000) ortaya konulduğu üzere, medreselerde din bilimleri yanında; tıp, matematik, geometri, 

coğrafya ve haritacılık gibi alanlarda eserler ortaya konulmuştur. Böyle olmakla birlikte, medrese 

müfredatlarında ve medreselerde üretilen eserin kompozisyonlarında din ilimleri baskındır. 

Sayılı’ya göre; medreseler İslâm toplumunun dinsel ve yönetsel ihtiyaçlarını karşılamak 

misyonuyla kurulmuşlardır. Medrese programları, bu misyona uygun olarak, İslâm bilimleri, dil 

ve edebiyat öğretimi ağırlıklı oluşturulmuş; felsefe ve doğa bilimleri nispeten ihmal edilmiş ya da 

özel eğitim çabalarına bırakılmıştır. Yine ona göre; aklî ilimlerin özel çabalarla sürdürülmesi ve 

medrese eğitiminin hoca ve kitap odaklı işleyişi, Batıdaki kilise, manastır ve katedral okullarının 

üniversitelere dönüşmesi sürecinin İslâm dünyasında gerçekleşmesini engellemiştir (Sayılı 1963: 
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34, 37-39, 41). Fatih Sultan Mehmed’in ve Kanunî Sultan Süleyman’ın, medreselerinin 

vakfiyelerinde din ilimlerinin yanında aklî ilimlerin okutulmasını şart koştukları (İhsanoğlu 

1999-2000: 28) bilinmektedir. Sayılı, Fatih ve Süleymaniye medreselerinde ve onlardan önce 

bazı İlhanlı ve Uluğbey zamanındaki Semerkand medreselerinde gözlemlenen pozitif bilimlere 

yönelimin yaygınlık kazanamadığını belirtir (Sayılı 1963: 34). Unan’ın Semâniye 

Medreseleri’nde üretilen eserlerin içeriklerine dair ortaya koyduğu veriler onun tespitini 

desteklemektedir. Öyle ki, Sahn medreselerinde üretilen eserlerin içerikleri incelendiğinde; naklî 

(dînî içerikli) ilimlere ait eserlerin aklî ilimlere ait olanlara oranla çoğunlukta olduğu görülür. 

1470-1603 yılları arasında Sahn’da görev yapmış ulemâ tarafından üretilen te’lif nitelikli 189 

eserden yalnızca 20’sini (%10.6) aklî ilimlere ait eserler oluştururken; geriye kalan 169’unu 

(%89.4) fıkıh, tefsîr, hâdis,ahlâk, nahiv, edebiyat vb. naklî ilimlere ait eserler oluşturmaktaydı. 

Konuya şerh nitelikli eserler bağlamında baktığımızda; 1470 yılından XVI. yüzyıl sonlarına 

kadar toplam 38 eserin yazıldığı, bunlardan sadece 3’nün (%8.1) aklî ilimler sahasına aittir. 

XVII. yüzyılda sadece bir tanesi aklî ilimler alanına ait olan toplam 15 şerh nitelikli eser 

yazılmıştır. XVIII. yüzyılda yazılmış olan şerh nitelikli eser tespit edilememiştir (Unan 1999: 

97). Veriler, Osmanlı toplumunda ilmî faaliyetin öncelikle dinsel bir faaliyet şeklinde 

algılandığını ortaya koymaktadır. Bu algı, hakikatin dinsel metinlerde aranmasına ve bilimsel 

çabanın din alanında yoğunlaşmasına neden olmuştur. Öte yandan Batıdaki bilimsel gelişmeler, 

doğanın işleyişine yön veren yasaların işleyişinin çözülmesi suretiyle doğanın insanın menfaatine 

sunulması gayesine yönelmişti. Böylesi bir yönelimle Batı bilimi, yaşam koşullarını kontrol 

etmede ve yaşamı kolaylaştırmada medrese ilimlerine oranla daha işlevsel olmuştur. 

İnanç ortaklığı ve kurum tevarüsü İslâm ülkelerinin kurumsal yapılarında benzeşmeye neden 

olduğu bilinmektedir. Osmanlı medrese sistemi de Selçuklu medrese sisteminden tevarüs 

edilmiştir. Bu bağlamda Osmanlı medreselerinin Selçuklu, Kahire, Şam, Semerkant ve Buhara 

medreseleri ile olan yoğun etkileşimleri olmuştur. Dolayısıyla İslâm ülkelerindeki medrese 

sistemleri arasında, yerel nüanslar olmakla birlikte, eğitimin içeriğini de kapsayan bir 

benzerliğin, hatta gevşek bir örüntüleşmenin varlığından söz etmek mümkündür. Bu benzeşim, 

farklı düşüncelerin ve düşüncelerdeki farklılaşmaya bağlı olarak oluşması beklenen tartışma 

kültürünün gelişimini engellemiştir.  Nitekim Gibb, medreselerin verimsizleşmesinde eğitim 

materyallerinin içeriklerinin bütün İslâm merkezlerinde standardize edilmiş olmasının etkili 

olduğu görüşündedir. Öyle ki, İstanbul, Kahire veya Delhi’deki ders materyallerinin içeriklerinde 

büyük benzerlik bulunmaktaydı. Bu durum öğrencilerin dinsel ve felsefî sınırlar dışında özgür ve 

özgün düşünebilmesini engellemiş, entelektüel verimliliklerini düşürmüştür. Bu verimsizlik 

döngüsü, metin ezberlemeye dayanan eğitim sistemi tarafından pekiştirilmiştir (Gibb 1971: 142). 

Eğitimdeki başarının metnin ezberlenmesiyle sınırlandırılmış olması, ezberlenen metni ve 

olayları eleştirel değerlendirme yetisinin gelişmesine olanak vermemiştir. Öte yandan, kitabın 

yaygınlaşmaması sorunuyla da ilişkili olan hoca odaklı eğitim, hocanın aşılarak ilkeler üzerinden 

bilgi üretilmesini olumsuz etkilemiştir. Mardin’in belirttiği gibi; XIX. yüzyıl Osmanlı 

medreselerinde bile kitaptan çok kitabı bilen/hıfzeden hocanın egemenliği söz konusuydu. Bu 

durum kısmen kitaba ulaşmanın zorluğundan kaynaklansa da; “bilimin kitaptan çıkarılan bir 

nesne olduğu anlayışı”nın yerleşmemiş olduğu da bir gerçekti. Oysa sosyologlar anlatıma dayalı 

bilgiden kitaba dayalı bilgiye geçişin bilişsel yapının temel bir evresi olduğuna işaret 
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etmektedirler. Söz konusu bu evre Batı gelişmişliğinin zeminini oluşturan soyut “ilkeler 

dünyası”na ulaştırmaktadır (Mardin 1994: 225-226).  Medrese sistemi böylesi bir düşünsel 

seviyeyi, soyut ilkeler seviyesi, ulaştırabilmenin çok uzağındaydı.  

 

Sonuç 

Osmanlı medreselerinin işlevsizleşme sürecine girmeleri konusunda öncelikle, medreselerin 

geleneksel Osmanlı toplumunun ve devletinin eğitilmiş insan unsurunu oluşturmada yüksek bir 

işlevsel kıymete sahip oldukları belirtilmelidir. Öyle ki, parçası oldukları ve oluşumuna büyük 

katkı sağladıkları sosyo-politik düzenin mükemmeliyetine dair inanç, asırlarca Osmanlı 

toplumunda kabul görmüştür. Böyle olmakla birlikte toplumsal değişmeye karşı bu düzenin 

tekrar üretimi yolunun seçilmesi, uzun vadede, değişimin gerisinde kalmaktan kaynaklanan 

sorunlara neden olmuştur. Yine, ilmiye sınıfının devlet örgütlenmesinin bir parçası şeklinde 

yapılandırılması, devletten bağımsız bir ilmî iradenin gelişimini engellemiştir. Bu sınıfın sosyo-

politik misyonunun devlet ideolojisi öncelikli olması, bilimsel etkinliğinin din alanıyla sınırlı 

kalmasına ve özellikle Batıdaki gelişmeler karşısında içine kapanmanın yaşanmasına neden 

olmuştur. Din bilimleri alanında gerçekleşen bu kapanma, pozitif bilimler alanındaki 

gelişmelerden kopulmasını getirmiştir. Medreselerin işleyiş sistemi kökenli sorunlar, pozitif 

bilimlerin üretilmesini engelleyen dinamiklerin güçlenmelerini pekiştirmişlerdir. Süreç, 

medreselerin Osmanlı toplumunu ve politik yapısını yeni/modern koşullara adapte etme 

misyonunu tamamen yitirmeleriyle sonuçlanmıştır. 
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"DİN EĞİTİMİ" TAMLAMASINDAKİ "DİN" KAVRAMI ÜZERİNE 
 

Mehmet ŞANVER223, Cevdet TEKİN224  
 

ABSTRACT 
It is a known reality that although religions make some common associations in people’s mind, there 

are important differences between them in terms of subjects such as faith and worship. For instance, 

the concept of religion does not make the same association in the mind of a Buddhist and a Jewish. 

Despite some common features, what a Christian and a Muslim understand from religion is 

substantially different from each other. Because, while, Islam is a monist/monotheist, extensive and 

a complete “religion” that comprises revelation and existence, life and nature as a whole, relates 

everything to a single creator and leaves nothing outside of its field; Christianity, even though was 

an original and a divine religion at the beginning, later become a “religion” that “render to Caesar 

the things that are Caesar's; and to God the things that are God's…”, excludes life, dichotomous, 

narrow and dualist with various interventions and reasons. In which processes this religion has gone 

through and changed, become a tool for exploitation in the process, and transformed into its narrow 

and dualist understanding today which was at the center of the public arena, at the beginning, and 

also in the middle age with its falsified form? What, why and how is Christianity made by Western 

society in order to be accepted as a universal and de facto religion? Has this narrow and dualist 

religious understanding affected the religion and the world of Islam along with other religions? If so, 

at which rate? Are many disciplines that occur and spread based on the perception of Christianity, 

parts of this plan? Since religion which is used as the modifier of many disciplines (sociology of 

religion, psychology of religion, philosophy of religion, phenomenology of religion, religious education 

etc.) today is caducous Christianity, does this religion comprise and meet all the religions? In other 

words, can this religion extend to all religions and of course to Islam? If the answer for this question 

is “no”, can “religious education” which is a discipline formed in the framework of Western Christian 

culture, can be taken as an example and adapted to a large extent to other religions and especially to 

Islam, with its name and context? Should “religious education” which is originated from the West 

like many disciplines, continue in the form which is substantially taken from the West or is it more 

accurate to turn it into a genuine form with its name and context? For instance, can alternative 

names such as “faith education”, “faith, worship and moral education” or “morale education” be used 

since religious understanding of Christianity does not completely reflect the religious understanding 

of Islam? Since religion is left as it is in the disciplines mainly created on the basis of religious 

understanding of Christianity, does this possess any inconveniency in terms of “Islam”?  If the 

answer is "yes” for this question, what kind of inconveniences can be mentioned? In the study, 

answers to questions that are listed above and other questions will be sought. In order to form a 

basis while seeking answers to these questions, first and foremost the concept of "religion” in the 

noun phrase of “religious education” will be defined, in other words, qualities of religion will be stated 

and explained. Because, it is very difficult or even impossible to answer questions related to this 

field, discuss the problems and subjects and to develop a theory, since it is very difficult to form a 

discipline based on a concept that has not been defined, therefore its qualities have never been 

defined and explained.    

Keywords: Religion, religious education, Christian religious understanding, Islamic religious 

understanding. 
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ÖZET 
Her ne kadar dinler, insanların zihinlerinde ortak bazı çağrışımlar meydana getirseler de, aralarında 

inanç, ibadet gibi konulara dair önemli farklılıkların var olduğu hususu bilinen bir realitedir. 

Sözgelişi, din kavramı, bir Budist ile bir Yahudi'nin zihninde aynı çağrışımı yapmaz. Önemli bazı 

ortak özelliklere rağmen, bir Hıristiyan'la bir Müslüman’ın dinden anladıkları büyük ölçüde 

birbirinden farklıdır. Zira İslam, vahiyle varlığı, hayatla tabiatı bir bütün olarak kapsayan, her şeyi 

tek bir varlığa bağlayan ve hiçbir şeyi ve alanı dışarıda bırakmayan monist/monoteist, kapsamlı ve 

komple bir "din" iken; başlangıçta orijinal ve ilahi bir din olmasına rağmen Hıristiyanlık, sonradan 

çeşitli müdahalelerle ve sebeplerle “Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya...”veren, 

hayatı dışlayan, ikiye bölen, dar ve düalist bir "din" haline gelmiştir. Başlangıçta, hatta tahrif 

edilmiş şekliyle ortaçağda bile, kamusal alanın merkezinde yer alan bu din, acaba hangi süreçlerden 

geçerek değiştirilmiş, süreç içinde sömürü aracı haline getirilmiş, bugünkü dar ve düalist anlayışa 

dönüştürülmüştür? Bu şekliyle Hıristiyanlığın evrensel ve genel-geçer bir din olarak kabul edilmesi 

için Batılılarca neler, niçin ve nasıl yapılmıştır? Bu din anlayışı, diğer dinlerle birlikte İslam dinini 

ve dünyasını da etkilemiş midir? Etkilemişse hangi oranda etkilemiştir? Hıristiyanlık anlayışına 

dayalı olarak oluşan ve yayılan birçok disiplin de, bu planın bir parçası mıdır? Bugün birçok 

disiplinin (din sosyoloji, din psikoloji, din felsefesi, din fenomonoloji, din eğitimi vb.) tamlayanı 

olarak kullanılan din, kadük Hıristiyanlık olduğuna göre, bu din, bütün dinleri kapsar ve karşılar 

mı? Başka bir ifadeyle bu din, bütün dinlere ve tabii ki İslam dinine teşmil edilebilir mi? Bu sorunun 

yanıtı "hayır" ise, Batı Hıristiyan kültürü çerçevesinde oluşturulmuş bir disiplin olan "din eğitimi", 

isim ve içeriğiyle büyük ölçüde, diğer dinler ve özellikle İslam tarafından örnek alınabilir veya bu 

dinlere uyarlanabilir mi? Birçok disiplin gibi Batı orijinli olan "din eğitimi"nin büyük ölçüde Batı'dan 

alınmış şekliyle sürdürülmesi mi, yoksa isim ve içeriğiyle özgün bir yapıya kavuşturulması mı daha 

doğru olur? Sözgelişi, Hıristiyanlık din (religion) anlayışı İslam din anlayışını tam olarak 

yansıtmadığından, ona karşılık gelmek üzere "inanç eğitimi", "inanç, ibadet ve ahlak eğitimi" veya 

"maneviyat eğitimi" gibi alternatif isimler kullanılabilir mi? Büyük ölçüde Hıristiyanlık din 

anlayışının esas alınmasıyla oluşturulan disiplinlerde din ifadesinin olduğu gibi bırakılması, "İslam" 

dini açısından herhangi bir sakınca oluşturur mu? Bu sorunun cevabı "evet" ise,  ne tür 

sakıncalardan söz edilebilir?... Bildiride, yukarıda sıralanan bu ve benzeri sorulara cevap 

aranacaktır. Bu sorulara cevap aranırken onlara temel oluşturmak için öncelikle ve özellikle "din 

eğitimi" tamlamasında yer alan "din" kavramının tanımı yapılacak, başka bir ifadeyle, dinin 

nitelikleri belirtilecek ve açıklanacaktır. Zira tanımı yapılmamış, dolayısıyla nitelikleri 

belirlenmemiş ve açıklanmamış bir kavramdan yola çıkarak, bir bilim dalı oluşturmak çok zor 

olduğu gibi, bu alanla ilgili sorulara cevap vermek, konu ve problemleri tartışmak ve bir teori 

geliştirmek de bir o kadar zor, hatta belki imkansızdır. 

Anahtar Sözcükler: Din, din eğitimi, Hıristiyanlık din anlayışı, İslam din anlayışı. 

 

Giriş 

Türkiye'de en çok konuşulan ve tartışılan kavramlardan biri de hiç şüphesiz "din"dir. Söz konusu 

konuşma ve tartışma yeri ülkemiz olduğuna göre buradaki din de İslam'dır. Ancak bu kavram ve 

ilgili konular konuşulur ve tartışılırken neredeyse bütün örnekler, Batı'dan seçilir ve verilir. Oysa 

Türkiye, dolayısıyla İslam'a ait bir kavram konuşulurken, Batı'ya ve dolayısıyla Hıristiyanlığa ait 

örneklerin verilmesi ne kadar doğru olur? Bu sorunun tam ve doğru olarak cevaplandırılması 

büyük bir önem taşımaktadır. Zira Batı medeniyetin temelleri Hıristiyanlığa, Türkiye'nin de dahil 

olduğu medeniyetin temelleri ise İslam'a dayanmaktadır. Her iki medeniyetin dayandığı dinlerin 

her ikisi de (Hıristiyanlık ve İslamiyet), aslında ilahidir. Ancak İslam dininin kitabı Kur'an-ı 

Kerim, metin olarak orijinalliğini korurken ve vahiy ile varlığı, hayatla tabiatı kapsarken; 

Hıristiyanlık kitabı İncil, hem mana, hem de metin olarak tahrif edilmiş ve sadece hayatın manevi 
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boyutuna mahkum edilmiştir. Bu tahrif edilmiş İncil ve din sayılan ve din adamlarının 

söyledikleriyle yüzyıllarca halkı sömüren ve ona zulmeden Kilise'ye karşı halk, aydınlar ve 

devlet el ele vererek mücadele etmiş ve bu çetin mücadeleyi kazanmıştır. Böylece din ile hayat 

birbirinden ayrılmıştır. Bu süreçte Batı'da din yeniden inşa edilmiş, daha önce hayatın 

merkezinde yer alan din bir vicdan ve bir inanca indirgenerek insanın iç dünyasına 

hapsedilmiştir. Böylece din, kendine özgü (sui generis) bir anlayış kazanmıştır. Batılılar, bu 

anlayışı bütün dünyaya ihraç ederek bir dünya dini oluşturmaya çalışmışlardır.  

Görüldüğü gibi,  içerik ve terminolojik olarak Batı medeniyeti ile İslam medeniyeti bünyelerinde 

birbirinden oldukça farklı özellikler barındırmaktadır. Dolayısıyla Batı Medeniyetinin felsefesi 

ve terminolojisiyle İslam'ı doğru anlamaya çalışmak, dahası yanlış anlamamak çok zordur. 

Öyleyse İslam dinini gerçekten doğru anlamak için farklı ve İslam'a özgü bir bakışa ve özgün bir 

terminolojiye ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu makalede, orijini Batı'ya ait "din eğitimi" ve benzeri disiplinlerin (din sosyolojisi, din 

felsefesi, din psikolojisi, din fenomonolojisi, din etnolojisi vb.) tamlayanı konumunda bulunan 

"din" kavramının ayrıntılı bir şekilde incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleşmesi için 

ilahi dinler hakkında genel bilgiler verilecek, monoteizmden düalizme Hıristiyanlık tarihi ve Batı 

dünyasında dinin yeniden inşa sürecinden bahsedilecek, bağlantılı olarak Türkiye'de, dolayısıyla 

İslam dünyasında din anlayışı sürecine ve din eğitimine değinilecek, bütün bunlara dayanak 

oluşturan dinin tanım ve kapsamı ortaya konulacak, din eğitimi" tamlamasındaki "din" kavramı 

yerine alternatif kavramlar sunulacak, konu sonuç ve değerlendirme ile bitirilecektir. Böylelikle 

konu ayrıntılı bir şekilde açıklığa kavuşturulmaya çalışılacaktır. 

Şimdi "din eğitimi" tamlamasındaki "din" kavramını değişik boyutlarıyla ortaya koyarak ne 

demek istediğimizi açıklamaya çalışalım.  

 

A. İlahi Dinler Hakkında Genel Bilgiler 

Bütün ilahi dinler, orijinal olarak, merkezinde insan bulunan, birer hayat sistemidir. Sözgelişi, 

İslam, böyle bir dindir. Zira o, insanı önceleyen, fizik-metafizik, evren ve içindeki her şeyi tek bir 

varlığa bağlayan, hayatı çepeçevre kuşatan monist, kapsamlı ve komple bir sistemdir (Nisa, 

4/126; Fussilet, 41/54; Aydın, 1999, s. 5-6; Kutup, 1996, s. 25). Başlangıçta Yahudilik ve 

Hıristiyanlık da İslam gibi, tevhidi (monist/monoteist)  bir anlayışa sahip olup (Kutup, 1996, s. 

29) itikadı, hayatı ve tabiatı bir bütün olarak kuşatan birer hayat sistemi idi. (Maide 5/44-45, 46-

47). Ancak sonradan Hıristiyanlık, “Sezar'ın hakkını Sezar'a Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya…” 

(Matta,  22/21) veren, hayatı ikiye bölen, dar ve düalist bir dine (religion) dönüşmüştür.   

Ortaçağda bile kamusal alanın merkezinde yer alan Hıristiyanlık,225 15. ve 16. yüzyıllarda 

Rönesans ve Reform hareketleri ile başlayan ve 17. yüzyılda Aydınlanma ile devam eden tarihsel 

                                                 

 

 

225 https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/12-6-2/2-m0130/2.sare.levin.atalay.pdf (10.09.2018). 
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süreçte, kamusal alandan uzaklaştırılmış, yalnızca bireyin özel hayatına ve gönül dünyasına 

hapsedilmiştir226. Öyleyse nasıl bir süreç yaşandı ki, diğer ilahi dinler gibi, hayatı bir bütün 

olarak kuşatan Hıristiyanlık, “Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya…” veren dar, 

düalist ve bir seküler yapıya dönüştürülerek, hayattan soyutlandı ve salt bir inanca indirgendi? 

Batı’da yaşanan süreçten sonra oluşan bu dar din anlayışının genel-geçer hale getirilmesi / 

evrenselleştirilmesi için Batılılarca neler yapıldı ve niçin yapıldı? Yine bu din, niçin bütün dinleri 

kapsayacak şekilde disiplinlerin ismi (tamlayanı) yapıldı? Böyle bir isimlendirme doğru bir 

isimlendirme midir? 

Şimdi bu sorulara karşılık olmak üzere, süreci ortaya koymaya çalışalım. 

 

B. Monizmden Düalizme Hıristiyanlık Tarihi ve Batı Dünyasında Dinin Yeniden İnşa 

Süreci 

Daha önce de bahsedildiği üzere, başlangıçta Hıristiyanlık da İslam gibi, tevhidi 

(monist/monoteist)  bir anlayışa sahip olup (Kutup, 1996, s. 29) itikadı, hayatı ve tabiatı bir bütün 

olarak kuşatan birer hayat sistemi idi (Maide 5/44-45, 46-47). Ancak ilk üç asırda Hıristiyanların 

şiddet ve baskılara maruz kalması sonucu (İzzetbegoviç, 2016, s. 320) İncil nüshalarının sağlıklı 

bir şekilde yazıya geçirilememesi (Kutup, 1996, s. 31-32), Avrupa’da Hıristiyanlığı yayma işinin, 

Hz. İsa’yı görmeyen, Roma paganizminden vazgeçtiğini söyleyip Hıristiyanlığa giren, 

düşüncelerinde Roma paganizminin etkisi bulunan Pavlus’a kalması ve onun da mektuplarında, 

inançsal sembollerle felsefi düşünceleri özellikle “hulul”227 düşüncesini birbirine karıştırması; 

asıl amacı Hıristiyanlığı bozmak olan, ama kendini çok iyi bir Hıristiyan gibi gösteren Roma 

İmparatoru Konstantin’in Hıristiyanlığa geçmesi, Hıristiyanlığa art arda büyük darbeler vurmuş 

ve onun safiyetine zarar vermiştir (Kutup, 1996, s. 32-36; İzzetbegoviç, 2016, s. 320).  

Bu haliyle Kilise, 11. yüzyıldan itibaren imparator ve krallarla, güç ve yetki konusunda uzun ve 

sert mücadelelere girişmiş, başlangıçta başarılı olmuşsa da (Kutup, 1996: 43;  Yazıcıoğlu, 1993: 

87-90), sonunda mücadeleyi kaybetmiş (Kutup, 1996: 43),  kolu kanadı kırılmış ve bir köşeye 

atılmıştır.  Bu süreçte ve sonrasında, özellikle 15. yüzyıldan itibaren din kavramı, yeniden inşa 

edilmeye başlanmıştır (Asad, 2014: 55). Kavram, bu yüzyıldan itibaren kendine ait önermeler 

sistemiyle belirlenmiş; politika, ekonomi ve benzeri faaliyetlerden ayrı, içsel ve kişiye has bir 

duyguyu ifade etmeye başlar (Asad, 2014: 42).  

                                                 

 

 

226 https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/12-6-2/2-m0130/2.sare.levin.atalay.pdf (10.09.2018). 
227 Hulûl, İslam düşüncesinde, genellikle Tanrı ruhunun insan bedeniyle birleşmesini belirten ve dine aykırı sayılan 

kavramdır.(müellif). 
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16. yüzyılda Protestan lider Zwingli (1484-1531) dinin Tanrı ile kul arasındaki özel bir ilişki 

olduğunu savunur. John Calvin de (1509-1564) Tanrı ile kul arasında olan bir bağ olduğunu 

söyler.228  

"Manevi ve evrensel bir güdü” anlamı kazanmaya başlayan din (religion) 16. yüzyılda inancın 

uygulamalardan üstünlüğü fikrini savunur. Thomas Bacon (1511-1567) gibi reformistler dini, 

maddi dünyaya bağımlılıktan kurtarmak için çeşitli çalışmalar kaleme alırlar. Yeni bir beden ve 

mekân anlayışı doğmaya başlar ve bu mekânda Tanrı’nın varlığı ancak inanç gözüyle tecrübe 

edilebilir hale gelir ve inanç ise dünyayı yorumlamak için öğrenilmesi gereken bir takım 

prensiplerden oluşur. Bu içsel-dışsal ya da maddi-manevi, inanç-uygulama gibi ikilik fikirleri 17. 

yüzyılda seküler-dini ikiliğini şekillendirecektir229.  

17. yüzyılda Avrupa’daki prenslikleri etkileyen din savaşlarının ardından dinin dini hoşgörü 

adına evrensel bir tanımını yapmaya yönelik ilk girişimlerin de başladığı söylenebilir. Gene bu 

tarihlerde kendi dışındakileri kirli varlıklar olarak gören ve Yahudileri de kısmi hoşgörüyle 

barındıran Hıristiyan alemin kendisini ‘tüm dünya’ olarak tasavvur ettiği dönem de artık 

kapanmıştır. Keşifler ve ticaret ufukları genişletmiştir. O yüzyılın birçok yazarında 

görülebileceği üzere, ne kadar eksik anlaşılırsa anlaşılsınlar, Doğu medeniyetleri Avrupalının 

bilincini zorlamaya başlar. Bu medeniyetlere yönelik ilgi ve Avrupa’daki çekişmelere bir son 

verme umudu, bir barış önerisi olarak ‘doğal din’ anlayışını doğurur. Herbert’a göre ibadet 

şekilleri değişse de insan, doğuştan gelen bir sezgiyle her zaman ve mekânda ilahi olana 

yönelmişti. İnsanlar, ancak inançları konusunda birleşebilirlerse yeryüzüne huzur gelecektir. 

Bütün ibadet biçimleri aslında tek bir evrensel dinin çeşitleridir. Dinsiz hiçbir topluluk ve dönem 

olmamıştır. Herbert’ın inancın evrenselliğine yaptığı vurguyla, dinin, inananlarca tasdik edilen 

bir önermeler kümesi olduğu, dolayısıyla bir dinin diğerleriyle mukayese edilebileceği fikri de 

uyanmaya başlar (Asad, 2014: 56).  

17. yüzyılın sonlarında din (religion) kavramı artık “insanın iç dünyasına ait” bir inancı ifade 

etmektedir. Maddi doğa ve manevi doğaüstü arasına çekilen sınır, insanın manevi dünyasındaki 

özel tecrübesi olan modern din anlayışının doğmasına önayak olacaktır230.  

Aydınlanmanın önemli ismi John Locke’a (1632-1704) göre gerçek din “insanın aklen ikna 

olduğu” ve “iç dünyasında yaşattığı” bir inançtır. Bu dünyaya hiçbir otorite müdahale edemez, 

politik otorite hakiki dinin yerleştiği iç dünyaya erişemez. Kamuya ait otoritelerin kullandığı 

harici güç ile religion’a ait “içsel” itikat arasındaki sınır çizilmiştir. Böylece din (religion) 

                                                 

 

 

228 Smith, 1964: 36-39'dan nakleden: Atalay, https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/12-6-2/2-

m0130/2.sare.levin.atalay.pdf (10.09.2018). 
229 Cavanaugh, 2009, s. 72-73''den nakleden: Atalay, https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/12-6-2/2-

m0130/2.sare.levin.atalay.pdf (10.09.2018). 
230 Asad, 2014: 57; Atalay,  https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/12-6-2/2-m0130/2.sare.levin.atalay.pdf 

(10.09.2018). 
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dışarıdan gelen müdahaleden korunmuş olur231. Bu uzun sürecin sonunda dinle devlet, daha 

doğrusu dinle hayat birbirinden ayrılmış oldu. İşte tam bu sırada, orijinal haliyle hayatın tümünü 

kuşatan "din" kavramı, sadece "inancı" ifade eder duruma düşürüldü.  

Böylece din kavramı, kendine özgü (sui generis) içeriği itibariyle siyaset, hukuk, bilim gibi tüm 

faaliyet alanlarından ayrı, tüm kültürlerde açıkça gözlemlenen evrensel bir deneyim olarak 

görüldü ve ona evrensel bir fenomen olarak bakıldı232.  

İşte bugün, eğitim, sosyoloji, psikoloji, felsefe, dinler tarihi, fenomenoloji, etnoloji vb. tüm bilim 

dallarının konusu olan ve birçok tamlamada (din sosyoloji, din psikoloji, din felsefesi, din 

fenomonoloji, din etnolojisi, din eğitimi vb.), yer alan din büyük ölçüde Batı’nın şekillendirdiği 

ve daha çok “insanın iç dünyasına ait” inancı ifade eden bu dar ve düalist anlamdaki din 

(religion)dir. Ayrıca bu din, daha çok materyalizmin karşıtı olarak maneviyat anlamında 

kullanılan bir dindir (İzzetbegoviç, 2016: 13). Yine bu din, İslamî literatürde Maturidi ve Eşari 

gibi alimlerin ortaya koymuş olduğu itikadî mezhep konumundaki bir dindir. 

Batılılar, kendileri dışındaki her toplumu barbar ve dinlerini de ilkel olarak gördükleri için onları 

medenileştirmeyi, daha doğrusu Batılılaştırmayı ve dinlerini değiştirmeyi, bir başka deyişle 

Hıristiyanlaştırmayı-ki bu Hıristiyanlık yukarıda anlatılan kadük ve güdük bir Hıristiyanlıktır- 

kendilerine görev addetmişlerdir. Bu düşüncenin altında yatan gizli amaç ise, toplumları 

sömürmektir (Albayrak, 2015: 56). Batılıların dinleri değiştirme hırsları ile onlarla aynı süreç ve 

macerayı yaşamadığı halde diğer bazı toplumların taklit yoluyla kendi din anlayışlarını 

değiştirme hevesleri, bu yeni anlayışın yerleşmesini ve yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır. Doku 

uyuşmazlığı sebebiyle en sert direnci İslam dünyası göstermesine ve büsbütün teslim olmamasına 

rağmen (Lean, 2015: 34) o da, kısmen de olsa bu girdaba kapılmaktan kurtulamamıştır (İkbal, 

1984, s. 211-212).  

 

C. Türkiye'de Din ve Din Eğitimi 

Türkiye'nin, Batı'nın şekillendirdiği ve dünyaya ihraç ettiği/etmeye çalıştığı kadük ve güdük 

Hıristiyanlık din anlayışının girdabına kapıldığı dönem, İslam dünyasının dümeninin hala 

Osmanlı Devleti’nde olduğu ve İslam dünyası denilince Osmanlı Devleti’nin akla geldiği, ancak 

Osmanlı Devleti’nin artık hasta adam olarak nitelendirildiği ve şifayı bulmak için hastalığının en 

önemli kaynaklarından biri olan Batı'ya yöneldiği, her konuda olduğu gibi eğitimde de tevhidi 

anlayış yerine Batı'nın dar ve düalist anlayışının örnek alındığı, Aydınlanma ile birlikte Batı'nın 

Hıristiyanlığa biçtiği rolün bir benzerinin Osmanlı Devleti’nce de yavaş yavaş İslam'a biçilmeye 

başlandığı, bütün derslere/alanlara nüfuz eden, daha doğrusu her şeyi kapsayan dinî kapsamın 

                                                 

 

 

231 Cavanaugh, 2009: 78''den nakleden: Atalay, https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/12-6-2/2-

m0130/2.sare.levin.atalay.pdf (10.09.2018). 
232 Atalay, https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/12-6-2/2-m0130/2.sare.levin.atalay.pdf (10.09.2018). 

https://insanvetoplum.org/content/6-sayilar/12-6-2/2-m0130/2.sare.levin.atalay.pdf
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daraltılmaya, inanç ve ibadetle  sınırlandırılmaya çalışıldığı Tanzimat dönemiydi (Aydın, 2017: 

107).  

Tarihten günümüze dinle ilgili eğitim-öğretim faaliyetleri incelendiği zaman, Türkiye'de 

Tanzimat öncesiyle sonrasının,  birbirinden çok net bir şekilde ayrıldığı görülür. Örneğin, Hz. 

Muhammed (sav), İslam'ı tebliğ görevini bir eğitim öğretim faaliyeti olarak yürütmüştür. 

Arkadaşları ve sonraki müslümanlar, onu örnek alarak eğitim-öğretim anlayış ve uygulamalarını 

belirlemeye çalışmışlardı. Bu anlayış ve uygulamaların arkasında Kur'an ve sünnet ile zaman 

içinde bunları anlama, yorumlama ve uygulamaya yansıtma çabalarının bütünü olan gelenekten, 

müslümanların anladıkları din anlayışı hep vardı (Aydın, 2017: 106-107). Ancak bu din anlayışı 

o dönemde hep tevhit anlayışına bağlı idi ve itikadı, hayatı ve tabiatı bir bütün olarak görmekte 

idi. Nitekim Tanzimat'a kadar "din" ifadesi, bütün alanları kapsadığı için herhangi bir dersin / 

alanın özel adı veya konusu yapılmadı. Ancak Tanzimat'tan sonra yeni yapılanma, daha doğrusu 

Avrupa'yı model alma çerçevesinde açılan okullarda, şifahî olarak yüksek sesle dillendirilmese 

bile din, tıpkı Batı'dakine benzer bir şekilde öteki alanlar gibi, belli bir dersin / alanın konusu 

haline getirilerek (inanç ve ibadete indirgenerek) fiili olarak kadük ve güdük hale getirilmiştir. 

Dinî eğitim-öğretimi, diğer (Kur'an-ı Kerim, Tecvit, Kıraat vb.) dinî derslerle birlikte din 

dersi/bilgisi anlamına gelen "Malumat-ı diniyye" ve "Ulum-u diniyye ", ""Ulum-u diniyye maa 

Kur'an-ı Kerim" gibi dersleri içermeye başlamıştır (Öcal, 2001: 103-105; Bilgin, 1988: 4). Bu 

durum, Osmanlı Devleti’nin din anlayışının artık Avrupa'nın din anlayışının etkisine girmeye 

başladığı anlamına geliyordu.  

Cumhuriyet döneminde, Osmanlı'nın Tanzimat döneminden itibaren Avrupa'nın siyasi ve 

düşünce tarihinden ödünç aldığı (İkbal, 1984: 211) bu dar ve düalist din anlayışı sürdürülmüştür. 

Böylece din kavramı, tüm alaları/disiplinleri kapsayan kapsamlı bir kavram olmaktan çıkarılarak 

bir dersin / alanın konusu haline getirilmiştir. Böylece çeşitli alanlara ilişkin genel bilgilerin 

öğretimi yanında dar anlamda din (Hodgson, 1995: 5) (inanç ve ibadet) ile ilgili “bilgilerin 

öğretimi"ne de yer verilen bir dersin/alanın adı olmuştur. Artık eğitim dahil, her şeyi içeren ve 

hiçbir şeyi dışarıda bırakmayan İslam dini, Batı'nın etkisiyle daha çok inanç ve ibadeti birazcık 

da ahlakı ifade edecek şekilde sınırlandırılarak, hayatın önemli bir kısmından ve tabiattan 

uzaklaştırılmıştır. Bu değişim ve dönüşüm aşamalı bir şekilde gerçekleşmiştir. Sonuçta esin 

kaynağı olan bu dar ve düalist din anlayışı, sadece din eğitimine değil, bütün disiplinlere 

yansımıştır. 

Böylece İslam dini, (Batı’nın etkisiyle) önceki müslüman nesillerin bildiği ve bütünlüklü 

kapsamlılıktan az veya çok Batılı (Kilise-Hıristiyanlık) yaklaşımına benzeyen bir şeye, yani 

günlük hayatın dışında, Tanrı ile kul arasındaki duygusal bir ilişkiye dönüşmeye başlamıştır 

(Attas, 1991: 82). Şimdi Batı anlayışına ve İslam’a göre bazı tanımlar vererek, dinin sınırlarını 

çizmeye ve ne demek istediğimizi daha ayrıntılı bir şekilde açıklamaya çalışalım. 
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D- Dinin Tanımı ve Kapsamı 

Batılılara ve Batılıların etkisinde kalan şahsiyetlere göre din; insanın kutsal saydığı şeylerle olan 

ilişkisi; sonsuzu kavramasını sağlayan, akıl ve mantığa tabi olmayan zihnî bir meleke veya 

yetenek (Tümer ve Küçük, 1993: 6; Cilacı, 2002: 18) bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan 

ayin ve inançlar sistemi, mutlak itaat duygusu (Tümer ve Küçük, 1993: 6; Demirci,  2006: 409; 

Cilacı, 2002: 18) bir grup tarafından paylaşılan ve kişiye kendine bir yön bulmasını sağlayacak 

bir zemin ve bir tapınma nesnesi sunan düşünceler ve eylemler (Fromm, 2015: 31), en mahrem 

inançları ve duyguları içeren ve kişinin evrenle ve kendi özüyle ilişkisini tanımlayan bir duygu 

(Cüceloğlu, 2016: 48), insanın Tanrıyla, kutsal olanla ilişkisini anlatan, bu ilişkileri belli ilke ve 

kurallara bağlayan dogmalar bütünü (Köknel, 2001: 29) vb. şekillerde tarif edilmiştir. 

Yukarıda Batılı ve aynı kültürün etkisinde kalan diğer bazı düşünürlerce yapılan tanımlarda din; 

kutsal kavramı, inanç, zihni meleke, mutlak itaat, duygu, tapınma dogma vb. hususlara ağırlık 

verilerek açıklanmak istenmiştir (Tümer, 1994: 315). Oysa bu şekilde dinin bir yönüne (sözgelişi, 

duygu, dogma veya inanç boyutuna) ağırlık verilerek yapılan tarifler, herkesin üzerinde anlaştığı 

ve uzlaştığı tarifler değildir (Tümer ve Küçük, 1993; 7). Kaldı ki, bu tarifler kapsayıcı da 

değildir. Bu sebeple söz konusu tarifler, İslam’a göre dinin tanımını karşılamaktan oldukça 

uzaktır. Kahir ekseriyeti Batılılar olmak üzere, bazılarına göre ancak böyle bir din, diğer sosyal 

ilgi türleriyle karıştırılmaksızın, Allah’a teslim oluşun asli tesiriyle ilgilenmeyi yansıtabilir 

(Hodgson, 1995: 5). Bu yorum, Batı kültürü için geçerli olsa da İslam için geçerli olamaz. Zira 

böyle, kişiyle Tanrı arasındaki bir gönül ilişkisinden/inançtan/duygudan ibaret olan bir dinin, her 

şeyi yaratan, çekip çeviren, her şeye kadir olan ve anbean müdahale eden bir yaratıcının sistemi 

olabileceği iddia edilemez. İddia edilse bile, ikna edici olmaz.  Allah, kainat ve içindeki her şeyi 

yarattığına göre, bu kainatın mâliki/sahibi O'dur ve bu kainat O'nun memleketidir (Mevdudi, 

1995: 129). Memleketinin bütününe ve her şeyine hakim ol(a)mayan bir melik/mâlik gerçek 

anlamda mâlik olamaz ve insana hiçbir fayda sağlayamaz. Böyle sınırlı güce sahip olan bir 

mâlikin insanın evrensel ve ideal anlamda "iyi bir insan" olması için etkide bulunamaz. Öyleyse 

gerçek din nedir ve hangi kapsama sahip olmalıdır? Bunu en güzel İslam ortaya koymaktadır. 

İslam’a göre din, gerçekçi, tutarlı, objektif, hayata egemen ve anlaşılır olup, vahiyle varlığı, 

hayatla tabiatı birleştiren tevhidî (monist/monoteist) bir sistemdir (Aydın, 2017: 32-33, 36-37, 

40). Zira evreni yaratan da, dini gönderen de Allah'tır (A'raf, 7/54). Bu anlayışla din şöyle 

tanımlanabilir: Din, ferdî ve sosyal yönü bulunan, fikir ve uygulama açısından sistemleşmiş olan, 

insanlara / inananlara bir yaşama biçimi sunan ve onları belli bir dünya görüşü etrafında toplayan 

bir kurumdur (Aydın, 1999: 6). 

Din kelimesinin Kur’an’da geçen sözlük anlamlarından biri de “kanun”dur (Yusuf, 12/76; 

Demirci, 2006: 408; Karagöz ve dğr., 2015: 122.; Tümer ve Küçük, 1993: 3). Bu kanun, sadece 

inanç, ibadet ve ahlakın değil, Allah tarafından yaratılmış evren ve içindeki her şeyin ve her 
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alanın kanunudur.233 Bu sebeple İslam'a göre din; evren ve onun yaratıcısı ile ilişkisi, insanın bu 

evrendeki yeri ve varlık gayesi hakkında kapsamlı bir açıklama sunar (Kutup, 1996: 20). Zira 

İslam, bir inanç olmakla birlikte, aynı zamanda bir felsefe, ahlak, düzen, tarz, atmosfer, kısaca 

hayatın ve tabiatın tamamını kuşatan bir sistemdir (Nisa 4/126; İzzetbegoviç, 2007: 155, 173, 

177; Aydın, 1999: 5). Hiçbir şey, bu sistemin dışında değildir (Aydın, 2017: 32-33, 36-37, 38-39, 

40; Kututp, 1996: 7; Aydın, 1999: 3-4; Hökelekli, 2007: 213-214; Ay, 2005: 65).   

Bu bilgiler ışığında din, kişinin kişiyle, kişinin Allah’la ve kişinin diğer tüm varlıklarla 

ilişkilerini düzenleyen ve yönlendiren kurallar bütünü (Demirci, 2006: 407) şeklinde de tarif 

edilebilir. Bu tarife, “kişinin kendisiyle” ifadesi ilave edilerek tanımın kapsamı genişletilebilir: 

Din, kişinin kendisiyle, kişinin kişiyle, Allah ile ve kişinin diğer tüm varlıklarla ilişkilerini 

düzenleyen ve yönlendiren kurallar bütünüdür. Ayrıca daha kapsamlı olabileceğini 

düşündüğümüz şöyle bir tanım da yapılabilir: Din, fizik ve metafizik bütün unsurlarıyla, kainat 

ve ahiretin, mutlak iyi olan Allah tarafından en ideal şekilde yaratılması, düzenlenmesi, 

yürütülmesi ve nihayete erdirilmesine dair kanunların genel adıdır. Ki bu kanunlara İslamî 

literatürde, “Sünnetullah”, “Adetullah” denir.  

Yine İslam’a göre din, varlığın yapısını açıklayan, inançsal düşünceyi kapsayan, insanın varoluş 

amacını haber veren ve varlık evreninde insanın yerini belirleyen bir sistemdir. İslam’a göre bu 

sistem, inançsal düşünceden doğan, ona dayanan ve onu insan hayatında örnek edinilmesi 

gereken bir biçime sokan pratik/gerçekçi düzen ve düzenlemeleri içeren; ahlaki sistem ve bunun 

doğduğu kaynak, dayandığı temeller, bundan ortaya çıkan gücü, siyasi düzen ve bu düzenin 

biçimi ve özelliklerini, sosyal düzen ve bunun dayanaklarını, ekonomik düzen ve bunun felsefesi 

ve örgütlerini, uluslararası düzen ilişkileri ve bağlantılarını kapsayan topyekûn bir sistemdir (Al-î 

İmran, 3/83; Hodgson, 1995: 5, 8; Kutup, 1996: 7). Bu bilgiler kapsamında denilebilir ki din, 

inancı, imanı, maneviyatı içine aldığı halde, inanç, iman ve maneviyat din kavramını içine 

al(a)maz (Bilgiseven, 1985: 137; Martin ve Runzo, 2002: 28). Aynı şekilde İslam'a göre din, 

dünyevi cenneti kazanmayı başka sistemlere bırakıp, sadece uhrevi cenneti kazandırmayı 

amaçlayan bir yol olamaz (Kasas, 28/77). Böyle bir uzlet, İslam dininin doğasında olmadığı gibi, 

ilahi hiçbir dinin orijinal doğasında bulun(a)maz. 

                                                 

 

 

233 Geniş bilgi için bkz.: Bakara, 2/29, 107, 116, 117, 164, 255, 284; Ali İmran, 3/5, 29, 83, 109, 129, 180, 189, 191; 

Nisa, 4/126, 131-132, 170-171; Maide, 5/17-18, 40, 97, 120; En’âm, 6/1, 3, 6, 12, 14, 73, 75, 101; A'raf, 7/54, 158, 

185; Tevbe, 9/36, 116; Yunus 10/3, 6, 18, 31, 55, 61, 66, 68; Hûd 11/7, 101, 107, 123; R'ad, 13/2, 15-16; İbrahim, 

14/2, 10, 19, 32, 38; Hicr, 15/16, 85; Nahl, 16/3, 49, 52, 77; İsra, 17/44, 55, 99; Kehf, 18/26, 45, 51; Meryem, 19/65, 

93; Tâhâ, 20/4, 6, 53; Enbiya, 21/4, 19, 30; Hac, 22/18, 36, 70; Nur, 24/35, 41-42, 64; Furkan, 25/2, 6, 59; Şuara, 

26/24; Neml, 27/25, 60, 65, 75; Ankebut, 29/44, 52, 61, 63; Rûm, 30/ 8, 22, 26-27, 48; Lokman, 31/20, 25-26; Secde 

32/4; Ahzab, 33/72; Sebe’ 34/1, 2, 3, 22, 24; Fatır, 35/41, 44; Yasin 36/28, 81; Saffat 37/5; Sa'd, 38/10; Zümer, 39/5, 

21, 38, 46, 63, 67; Mü'min, 40/57, 64; Fussilet, 41/12; Şura, 42/4-5, 12, 29, 49, 53; Zuhruf, 43/9, 84, 85; Duhân, 

44/7, 38; Casiye, 45/3, 13, 22, 37; Ahkaf, 46/4, 33; Fetih, 48/4, 7, 14; Kaf, 50/9, 38; Tûr, 52/36; Necm, 53/31; 

Rahman, 55/7, 29, 33; Hadîd, 57/1-2, 4, 10, 21; Mücadele, 58/7; Haşr, 59/1; Sâff, 61/1; Cuma, 62/1; Münafikûn 

63/7; Teğâbûn 64/1, 3-4; Nebe’ 78/37; Naziât 79/27; Buruc, 85/9. 
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Bu başlık altında baştan beri İslam'a göre yapılan tanım ve kapsama dair verilen bilgilerden yola 

çıkarak İslam dininin özelliklerini, kapsayıcılık, gerçeklik ve egemenlik (Kutup, 1996: 19). 

şeklinde sıralayabiliriz. Yine bu bilgilerden hareketle İslam'a göre dinin, sadece inanç, ibadet ve 

ahlakla ilgili konu ve kanunları ifade etmediğini, onun maddî, manevî her şeyi kapsayan ve 

kuşatan bir kavram olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. İslam'a göre söz konusu "şeyler" arasında 

kesinlikle dini olan ve olmayan; kutsal olan ve olmayan şeklinde bir ayırım yapılamaz ve böyle 

bir ayırım hoş görülemez (İkbal, 1984: 211; Aydın, 2017: 190). Hatta İslam, İslam dininin 

kendisi ve kitabı için de seküler/popüler anlamdaki bir kutsallıktan söz etmez. Daha doğrusu özel 

bir kutsallıktan bahsetmez. Zira İslam'a göre hiçbir şey, Allah'ın yaratması dışında 

kalamayacağından maddi-manevi her şey kutsaldır ve dinin kapsamındadır. Bu anlamda;  

"Çünkü din eğitimi muhtevasını din ve ahlaktan aldığına göre...";  

"Dini eğitim ve öğretim, insanı çocukluk döneminden itibaren tedricen geliştirmek suretiyle başta 

dini, ahlakî ve toplumsal vazifelerini yapmak üzere..."; 

 "Kur'an'daki dini ve siyasi hükümler..." (Aydın, 2017: 302).  

" Olayın hem dinsel, hem de bilimsel boyutu vardır."  

" Din ve ilim, gerçeğin iki farklı yüzüdür." şeklindeki ifade ve cümleler, İslam'a göre tutarsız ve 

anlamsızdır. Zira İslam'a göre, "din" kavramı, zaten kendisinden sonra gelen kavramları/alanları 

içine alan çatı/şemsiye kavram olup seküler deyimle yalnız dini (inançsal) olanı değil, dünyevi 

olanı da kapsar. İnanç, ibadet, ahlak, siyaset, ticaret, bilim, sanat, edebiyat... onun birer şubesidir.  

Bu anlayışla bakıldığında İslam'a göre, saldırı gerçekleştirme ve tahakküm kurma hevesine ve 

esasına dayanmayan, aksine ideal ilkelerin gerçekleşmesini hedefleyen her tür devlet de dinidir / 

İslamî'dir (İkbal, 1984: 211). Dolayısıyla yukarıdaki ifade ve cümleler, İslam'ın tevhit anlayışına 

ait ifade ve cümleler olmayıp, Batı'nın düalist anlayışına ait olan ifade ve cümlelerdir. 

Kanaatimizce yukarıda zikredilen ifade ve cümlelerdeki yanlış, ancak ve ancak "din" kavramı 

yerine, dinin birer şubesi / unsuru olan "inanç" veya "maneviyat"  kavramları getirilerek izale 

edilebilir. Yine aynı bakış açısına göre, Kur'an gibi kainat da Allah'ın kitabıdır. Dolayısıyla bu iki 

kitabın ayetleri dini olmak açısından farklı değildir. Teistik açıdan bakıldığında ikisinin kaynağı 

Allah'tır.  Her şey ve her yer temiz, değerli ve dinidir (Zuhruf, 43/10). Nitekim bu hususu İslam 

peygamberi şöyle vurgulamıştır:  "bütün yeryüzü mescittir." (Müslim, 523/5; Tirmizi, 1553; İbni 

Mace, 567; İbni Hanbel, 2/411).  

Aynı şekilde tevhit anlayışıyla meseleye yaklaşıldığında, tenzili kitap denilen Kur'an'la ilgili 

bilimler olan Akaid / itikat, fıkıh, tefsir, hadis, kelam vb. tüm alanlar nasıl dini dersler/alanlar ise, 

tekvini kitap denilen tabiat ile ilgili olan fizik, kimya, astronomi vb. tüm dersler/alanlar da aynı 

şekilde dinidir. Zira hepsi Allah'ın koyduğu kuralları aksettiren birer alandır.  Benzer bir şekilde 

İlahiyat ve İslami ilimler fakülteleri nasıl dini ise mühendislik, tıp, fen-edebiyat fakülteleri aynı 

şekilde dinidir. Zira hepsi değişik sahalarda Allah tarafından konulmuş olan kanunları 

öğrenmeye, anlamaya ve keşfetmeye çalışmaktadır. Bu sebeple fakültelerin bir kısmını dini, bir 

kısmını lâdini olarak isimlendirmek ve değerlendirmek, tevhid anlayışının, yani İslam'ın değil; 

dar, düalist ve seküler Batı anlayışının ürünüdür. Kaç vakit namaz kılınacağını söyleyen de, yer 
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çekiminin kanununu koyan da aynı güçtür. Dolayısıyla namaz ve namazın nasıl kılınacağına dair 

kural nasıl dini ise, şimşek ve şimşeğin çakması, yağmur ve yağmurun yağması, yer çekimi ve 

kanunu da o şekilde dinidir. Aksi bir düşünce İslam dininin tevhid anlayışına aykırı düşecektir. 

Şimdi bu bilgiler çerçevesinde "Din Eğitimi" tamlamasındaki "din" kavramını kısaca 

değerlendirmeye çalışalım. 

 

E- "Din Eğitimi" Tamlamasındaki "Din" Kavramı Yerine Alternatif Kavramlar 

Kültürlerin ve ulusların birbirlerinden etkilenmeleri kaçınılmaz ve doğaldır. İnsanlığın ilerlemesi 

bu şekilde olur. Bünyesine yabancı bir etki giren her kültür şüphesiz özgünlüğünü yitirir. Böyle 

bir durum, o kültürün hakim olduğu toplumu, siyasi sömürgeleşmeye sürükleyebileceği gibi, 

kimlik arayışına ve sonuçta kendi kültürünün yepyeni yorumunu yaparak ya da kendi kültürüyle 

yabancı kültürü bir senteze ulaştırarak yeni bir doğuşa da götürebilir. Ancak söz konusu olan bir 

dini inanç sistemi ise -ki dini inanç sistemi kendi içinde, kendi kendisiyle tutarlı bir bütündür-  

özünde yabancı bir etkiyi kolayca kabul etmez. Aksi halde bu inanç sistemi kendisi olmaktan 

çıkar (Yazıcıoğlu, 1993: 19). İnanç sisteminin en önemli taşıyıcılarından biri ise hiç şüphesiz 

dildir ve kavramlardır. 

  "Her dinin bir dili olduğu gibi, her dilin de bir dini vardır." Onun için ne konuştuğumuz kadar 

nasıl konuştuğumuz, yani hangi literatürü kullandığımız da önemlidir (Muhammed, 47/30). Eğer 

İslam, tam ve doğru olarak anlaşılmak isteniyorsa, kullanılan dil islamileştirilmeli, yani İslam'ın 

özgün kavramları kullanılmalı; mutlaka yabancı bir kavram kullanılacaksa çok ama çok dikkatli 

olunmalıdır. Zira insan gibi kavramların bir hafızası vardır. Bu sebeple, hiçbir özen göstermeden 

İslam'ın ana konularını, seküler Batı kavramlarıyla anlamaya çalışmak, kaş yapayım derken göz 

çıkartmaya yol açar. Sözgelişi; Hıristiyan Batı dünyasında kullanılan ve diğer birçok kültür ve 

toplumca ve ülkemizce de aynen benimsenen ve daha çok "inanca" karşılık gelen "din" (religion) 

kavramının, vahiyle varlığı, hayatı, tabiatı bir bütün olarak kapsayan komple ve kapsamlı bir din 

olan İslam dinini ifade etmesi mümkün değildir. 

Ayrıca eğer herhangi bir konu ve kavram gündemimize girmişse ve mutlaka ele almamız 

gerekiyorsa, her kavram ve konunun her topluma uyarlanamayacağı bilinciyle, öncelikle adı 

geçen konu ve kavramın, doğduğu ortamın ve şartların bilinmesi ve ele alınan konunun ve 

kavramın eleştirel bir süzgeçten geçirilmesi gerekir. Zira toplum bilimleri alanında belirli 

kavramları ifade eden sözcüklerin bir yabancı dilden, içerikten soyutlanarak alınması ister 

istemez kavram kargaşasına yol açacaktır (Yazıcıoğlu, 1993: 10). İşte bu “din” (religion) 

konusunda yaşadığımız şey tam da budur. 

"Din eğitimi" tamlamasındaki din kavramı, cins isim olarak kullanıldığı için belli bir dini değil, 

tüm dinleri temsil etme iddiasındadır. Bu iddia, ancak "efradını cami, ağyarını mâni" bir din 

tanımı ile doğrulanabilir. Oysa daha önce bahsedildiği gibi, dinlerin çağrıştırdıkları (Aydın, 1999: 

5-6; Kutup,  1996: 25) ve yapılan din tanımları (Tümer ve Küçük, 1993: 6; Cilacı, 2002: 6-8) 

birbirinden oldukça farklı olduğundan, böyle bir doğrulama mümkün görünmemektedir. Öyleyse 

genel bir din eğitiminden değil de, ancak  çeşitli dinleri/dini inançları konu edinen çeşitli "din 
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eğitimleri”nden; söz konusu İslam ise, diğer dinlere karşılık olmak üzere dinin bir alanı olan 

"inanç eğitimi"nden ya da dinin alanları olan "inanç, ibadet ve ahlak eğitimi"nden söz edilebilir.  

Buna rağmen Batılılarca, Hıristiyanlığa dayanan bu disipline "Hıristiyan eğitimi" yerine ısrarla  

"din eğitimi" denilmesi;  ister istemez insanın aklına, karma bir din oluşturma ya da Hıristiyanlık 

din anlayışını, başka yolların yanısıra, bu ve benzeri disiplinler yoluyla da sezdirmeden diğer 

toplumlara transfer etme ve benimsetme, dolayısıyla sömürgeci emellerine ulaşma amacı güdüp 

gütmedikleri gibi soruları getirmektedir.  

İşte baştan beri verilen tanım, kapsam ve anlayış farklığından dolayı her ne kadar Hıristiyanlık ve 

onun etkilediği kültürlerde "din" kavramı bir dersin/alanın adı ve tamlayanı olabiliyorsa da, 

İslami açıdan her şeyi kapsayan din kavramının, bir dersin/alanın adı olarak belirlenmesi ve bu 

noktaya indirgenmesi uygun düşmemektedir. İslam tarihinde böyle bir dersin olmaması ve İslam 

dünyasında böyle bir dersin/disiplinin bulunmamasının sebebi bu olsa gerektir. Aynı şekilde bu 

isim altında verilen dersin yeterince fayda sağlayamamasının sebebi de bu olabilir. 

Öyleyse içerik olarak İslam dininin sadece bir kısmını ifade eden, Batı kültürünün mahsulü din 

(religion) kavramının Batı'da geçirdiği süreç ve geldiği sonuca bakarak, Batı dillerindeki din 

kavramının İslam'daki din kavramını karşılayamayacağını, bu kavramın ancak inanç, maneviyat, 

mezhep, tarikat gibi kavramlara karşılık gelebileceğini belirtmeliyiz. Bu sebeple din eğitimi, din 

sosyolojisi, din felsefesi, din psikolojisi, din fenomonolojisi, din etnolojisi vb. tamlamalar, İslam 

için kullanılacaksa tamlamadaki "din" kavramı yerine belki inanç, itikat, maneviyat, mezhep 

vb. kavramların kullanılmasının daha doğru ve isabetli olacağı söylenebilir. "Din eğitimi" 

tamlamasındaki "din" kavramının İslam için de geçerli olduğu, yani İslam'ı da kapsadığı kabul 

edildiği takdirde, zımnen İslam'ın Hıristiyanlık gibi, hayatı ve tabiatı dışladığı ve salt vicdanî bir 

inanç olduğu kabul edilmiş olur ki, bu da ona yapılabilecek en büyük kötülüktür ve yanılgıdır. 

Zira İslam, hiçbir şeyi dışarıda bırakmayan kapsamlı ve komple bir sistemdir. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Aslında bütün ilahi dinler, orijinal olarak insanı merkeze alan birer hayat sistemidir. Bu sistem, 

evren ve içindeki her şeyin Allah tarafından yaratıldığını, yürütüldüğünü, zamanı geldiğinde 

nihayete erdirileceğini bildiren bir sistemdir. Yine bu sistem, tabiri caizse evrenin Allah'ın mülkü 

olduğunu, O'nun bu mülkün her şeyine ve zerresine hakim ve hükümran olduğunu bildiren bir 

sistemdir. Bu sebeple bu sistem, salt vicdan ve soyut bir inanç konusu olmadığı, bu alanlara 

indirgenemeyeceği gibi, dini olan ve olmayan, kutsal olan, olmayan şeklinde bir ayırıma da tabi 

tutulamaz. Zira İslam'a göre her şey Allah tarafından yaratılmıştır. Bu sebeple seküler deyimle 

ifade etmek gerekirse din, yalnız manevi olanı değil, maddi olanı da içeren bir sistemdir. 

Batı, tarihsel süreçte, hem metin, hem mana olarak tahrif ve tahrip edilmiş olan 

Hıristiyanlığın/Kilisenin zulmüne dayanamamış ve onunla çok sert bir mücadeleye girişmiştir. 

Her ne kadar başlangıçta kaybetmiş gibi gözükse de, sonunda Kilise'yi mağlup ederek zaferini 

ilan etmiştir.  
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Batı'da din (Hıristiyanlık), tarihsel süreçte içten ve dıştan uğradığı suikastlar ve mağlubiyetle 

sonuçlanan uzun mücadelelerden sonra, inanç boyutuyla sınırlandırılarak hayatın dışına 

atılmıştır. Böylece din ile devlet, başka bir ifadeyle dinle hayat birbirinden ayrılmış ve düalist bir 

bakış açısına tâbi tutulmuş oldu.  Bu siyasi ve sosyal olaylar yaşanırken bir yandan da yeni bir 

din anlayışı inşa edilmeye başlandı. Bu din anlayışı, 15. ve 16. yüzyıllarda Rönesans ve Reform 

hareketleri ile başlayan ve 17. yüzyılda Aydınlanma ile olgunlaşarak dinin kamusal alandan 

uzaklaştırılmasına, yalnızca bireyin özel hayatına ve gönül dünyasına hapsedilmesine yol açan 

bir anlayıştı. Hıristiyanlık, o zamanki problemli yapısı ve eylemleriyle bunu fazlasıyla hak 

etmişti. Zira bu süreçte Kilise endülüjansı servete tahvil etmiş, büyük bir sermayeye sahip olmuş, 

zevk-ü safaya dalmış, insanları engizisyon mahkemelerinde türlü işkencelere maruz bırakmış bir 

kuruma dönüşmüştü. Kısacası tahrif ve tahrip edilmiş din ve Allah adına insanlara kıyılmıştı. İşte 

Batı'nın savaştığı ve hayatın dışına attığı din bu dindi. Yine Alman filozofu Friedrich 

Nietzsche'nin öldü dediği Tanrı da bu dinin Tanrısıydı. 

Her ne kadar bu yaşanan süreç ve sonuç Batılıların ve Kilise'nin sorunu gibi görünse de, durumun 

böyle olmadığı çok geçmeden anlaşılmaya başlandı. Söz konusu kadük ve güdük Hıristiyanlık, 

gerçek din kabul edilerek, çeşitli baskı ve yöntemlerle diğer kültürlere ihraç edilmeye çalışıldı. 

Zira Batılılar, kendileri dışındaki her toplumu barbar ve dinlerini de ilkel olarak gördükleri için 

onları medenileştirmeyi, daha doğrusu Batılılaştırmayı, dinlerini değiştirmeyi ve 

Hıristiyanlaştırmayı kendilerine görev addettiler. Bu “medenileştirme süreci”ndeki görünen amaç 

dünya barışı vs. ise de, gizli amaç toplumları sömürmekti. Batılıların dinleri değiştirme hırsları 

ile bazı toplumların taklit yoluyla kendi din anlayışlarını değiştirme hevesleri, bu yeni anlayışın 

başka kültürlerde yeşermesini ve yerleşmesini kolaylaştırdı. Bu propagandaya en sert direnci 

İslam dünyası göstermesine rağmen, o da aynı akıbete uğramaktan kurtulamadı. 

İslam dünyasının bu akıma kapılmaya başladığı dönem, Osmanlı Devleti’nin Tanzimat 

dönemiydi. Nitekim, Tanzimat'a kadar bütün alanları kapsadığı için herhangi bir dersin / alanın 

özel adı/konusu yapılmayan "din",  sonrasında yeni yapılanma çerçevesinde açılan okullarda,  

Batı'dakine benzer bir şekilde öteki alanlar gibi, belli bir dersin / alanın konusu haline getirildi. 

Diğer derslerle birlikte din dersi / bilgisi anlamına gelen "Malumat-ı diniyye" ve "Ulum-u 

diniyye", ""Ulum-u diniyye maa Kur'an-ı Kerim" gibi dersler de müfredata alındı. Bu durum, 

Osmanlı Devleti’nin din anlayışının artık Avrupa'nın din anlayışının etkisine girmeye başladığı 

anlamına geliyordu.  

Cumhuriyet döneminde, Osmanlı'nın Tanzimat döneminden itibaren Avrupa'nın siyasi ve 

düşünce tarihinden ödünç aldığı bu dar ve düalist din anlayışı sürdürülmüştür. Böylece İslam 

dini, bütüncül kapsamından uzaklaşarak az veya çok Batılı yaklaşıma benzeyen, günlük hayatın 

dışında, Tanrı ile kul arısındaki bir duygusal ilişkiye indirgenmiştir. Oysa İslam, fiziki ve 

metafizik her şeyi kapsayan bir sistemdir. O, ne tarihsel süreçte Hıristiyanlık gibi bir süreç 

yaşamış, ne de devlet, bilim ve akılla çatışmıştır. Bu sebeple Batı'daki “religion” kavramının 

İslam literatürüne “din” diye tercüme edilmesi ve İslam dinini karşılayacak bir sistem olarak 
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düşünülmesi asla doğru değildir. Hıristiyanlık mevcut haliyle, ancak İslam'ın önemli de olsa 

sadece bir boyutu olan inanca, maneviyata ve itikadi mezhebe karşılık gelebilir. 

"Her dinin bir dili olduğu gibi, her dilin de bir dini vardır." Onun için ne konuştuğumuz kadar 

nasıl konuştuğumuz, yani hangi literatürü kullandığımız da büyük önem arz eder. İslam'ın yalnız 

bir boyutuna denk gelen mevcut Hıristiyanlık dinini, İslam'ın tamamını karşılıyor gibi düşünmek 

ve din kavramını o çerçevede kullanmak, İslam'ı minyatürize etmektir. Dolayısıyla İslam'a göre 

dini doğru anlamak istiyorsak, başta "din" kavramı olmak üzere bazı kavramları Batı’nın 

anladığından farklı şekilde anlamak ve kavramak durumundayız. 

Ayrıca her kavram ve konunun her topluma uyarlanamayacağının bilinciyle, öncelikle ele alınan 

kavramın, doğduğu ortamın ve şartların bilinmesi ve eleştirel bir süzgeçten geçirilmesi gerekir. 

Zira toplum bilimleri alanında belirli kavramları ifade eden sözcüklerin bir yabancı dilden, 

içerikten soyutlanarak alınması ister istemez kavram kargaşasına yol açabilir. "Din eğitimi" 

tamlamasındaki din kavramı buna en iyi örnektir. Sözgelişi, "din eğitimi" tamlamasındaki "din" 

kavramı, cins isim olarak kullanıldığı için belli bir dini değil, tüm dinleri temsil etme 

iddiasındadır. Ancak bu iddia, "efradını cami, ağyarını mâni" bir din tanımı mümkün olduğu 

takdirde gerçekçi olabilir. Oysa dinlerin çağrıştırdıkları ve yapılan din tanımları böyle bir şeyi 

imkansız kılmaktadır. Öyleyse genel bir din eğitiminden değil de, ancak çeşitli dinleri veya dini 

inançları konu edinen çeşitli "din eğitimleri”nden bahsetmek gerekir. Söz konusu İslam ise, diğer 

dinlere karşılık olmak üzere dinin bir boyutu olan "inanç eğitimi"nden ya da dinin boyutlarını 

teşkil eden "inanç, ibadet ve ahlak eğitimi"nden söz edilebilir.  

Verilen tanım, kapsam ve anlayış farklığından dolayı, her ne kadar Hıristiyanlık ve onun 

etkilediği kültürlerde "din" kavramı bir dersin/alanın adı ve tamlayanı olsa da; hayatı bütün 

boyutlarıyla tevhidi bir kaynağa bağlayan İslam anlayışı açısından din kavramının, bir 

derse/alana ad olarak verilmesi ve o düzeye indirgenmesi uygun düşmemektedir. İslam tarihinde 

son asra kadar böyle bir dersin/alanın olmaması bunun göstergesidir.  

Öyleyse Batı kültüründe yer alan din (religion) kavramının İslam'daki din kavramını 

karşılayamayacağından ve bu kavramının ancak inanç/maneviyat/itikadi mezhep gibi kavramlara 

karşılık geldiğinden, din eğitimi, din sosyolojisi, din felsefesi, din psikolojisi, din fenomonolojisi, 

din etnolojisi vb. tamlamalar İslam toplumu için söz konusu olacaksa tamlamadaki "din" kavramı 

yerine "inanç, itikat, maneviyat, mezhep” vb. kavramların kullanılmasının daha doğru ve isabetli 

olacağını belirtmek gerekir. Aksi bir düşünce, İslam açısından yanlış ve yanılgı olur. 

Bugün, eğitim, sosyoloji, psikoloji, felsefe, dinler tarihi, fenomenoloji, etnoloji vb. tüm bilim 

dallarının konusu olan ve birçok tamlamada (din sosyoloji, din psikoloji, din felsefesi, din 

fenomonoloji, din etnolojisi, din eğitimi vb.) yer alan din, büyük ölçüde Batı’nın şekillendirdiği 

ve daha çok “insanın iç dünyasına ait” inancı ifade eden, dar ve düalist anlayışı yansıtan din 

(religion)dir ve bu kavram, bu anlamda İslam dünyasında da aynen kullanılmaktadır. Bu da, 

eğitim sürecinde kendi içinde çatışma yaşayan, sağlıklı bir din anlayışına sahip olamayan 

insanların yetişmesine yol açmaktadır. Neticede bu durum, bireylerde eğitim-kişilik-algı 

düzleminde bir kısır döngüye yol açmaktadır. Çözüm ise, İslam'ın hayat ve varlık anlayışındaki 
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kapsamlılığın, Allah-evren, Allah-varlık ve Allah-insan ilişkisinin bütün açıklığıyla ortaya 

konması, öğretilmesi ve uygulanmasıdır. 
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ÇAĞDAŞ GENÇLİK EĞİTİMİNDE ÖZEL UYGULAMA MERKEZLERİ 
 

Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; Avustralya’da Sertika 4 ve 5 Kurs 

Programları; Okul Stajları ve Türkiye Karşılaştırması 

 

 

Mürsel AKDENK234 
 

 

ÖZET 
Konunun Genel Amacı: Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; Avustralya’da 

Sertika 4 ve 5 Kurs  Programları;  Okul  Stajları  ve  Türkiye  Karşılaştırması. Karşılaştırmalı 

Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları konusunda; Avustralya’da Sertika 3 ve 4 Özel 

Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları ve Türkiye Uyarlaması; adlı yapılan 

incelemesinin anlatılmasıdır. Konunun Özel Amacı: Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel  Uygulama  

Merkezleri;  Avustralya’da  Sertika 4 ve 5 Kurs Programları; Okul Stajları ve Türkiye 

Karşılaştırması. Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamalarına; 

Avustralya’da Sertika 3 ve 4 Peadagojik Terapi Kursları Programlarına ve Okul Stajlarındaki tüm 

çalışmalara araştırmacı olarak katılındı. Henüz Türkiye’de bulunmayan bazı Yeni Pedagojik Terapi 

Çalışmalarının Türkiye Uyarlaması yapılmaktadır. Konunun Kaynakları ve Yöntemi: Konunun 

Kaynakları: Bu alan uygulamalarında Avustralya belirtilen kaynaklar; Sertifika 3 kursunda 17 Ders 

Kitapları Job Trainin Enstitüsünden; Sertifika 4 kursunda 17 Ders Kitapları ise Avustralya Tmg 

Koleji tarafından verilmektedir. Konun Yöntemi: Bir yandan; ilgili Kurs programlarına katılmak; 

Okul Stajlarını yapmak ve yeni birer meslek edinmenin ve iş bulmanın yolları anlatılmaktadır. 

Diğer yandan; Sertifika 4 seviyesindeki kursun ardından; pedagojik terapide Aile doktorları; Özel 

eğitim uzmanları; özel eğitime muhtaç ve özel eğitime acil ihtiyaç duymakta olan Öğrencilere; anne 

ve babalara ve yetişkinlere yardımcı olmanın sistematiği verilmektedir. Genel ve Özel Bulgular: 

Genel Bulgular: Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; Avustralya’da Sertika 4 ve 5 

Kurs Programları; Okul Stajları ve Türkiye Karşılaştırması Gerek katılınan Pedagojik terapi 

kurslarında hem okulların Kaynakları okunmakta; hem de uygulamalara yer verilmektedir. Aslında; 

yapılan Kursların Program Hazırlama çalışmaları; UNESCO Asya ve Pasifik Ülkeleri 

Yükseköğretim Antlaşması’na uygun olarak olarak tasarlanmaktadırlar. Özel  Bulgular:  Çağdaş 

Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; Avustralya’da Sertika  4 ve   5 Kurs Programları; 

Okul Stajları ve Türkiye Karşılaştırması. Avustralya’da hem görülen; hem de araştırmacı olarak 

katılınan Özel Pedagojik Terapi Sertifikalı Kurs Programlarının Aynı kaynaklarla; gereğinde 

tercüman kullanılarak ya da ilgili kaynakların tercümeleri yapılarak Türkiye’de de açılmasını 

yollarına yer verilmektedir. Tartışma ve Sonuç: Genel Tartışma: 1- Çağdaş Gençlik Eğitimin de Özel 

Uygulama Merkezleri; Avustralya’da   Sertika   4   ve   5   Kurs   Programları;   Okul    Stajları    ve    

Türkiye    Karşılaştırması Avustralya’da Özel Pedagojik Terapi Sertifikalı Kurs Programları; 

Fedearal ve Eyaletler Eğitim Bakanlıkları tarafından hazırlanmaktadırlar. 2-İsteyen Hükümet 

Meslek Yüksekokullarına; Meslek Enstitüleri ya da Meslek Akademilerine; Meslek Kolejlerine; 

Üniversitelere bu kursların açılması yetkisi verilmektedir. 3-Ya da Gençler ve Yetişkinler için Özel 

olarak hazırlanmış Kayıtlı Yükseköğretim Kurumları olan; Meslek Enstitüsü, Meslek Koleji; Meslek 

Akademisinde hazırlanmış ilgili programlar ve bunların tüm kitapları ve dökümanları para ile 

                                                 

 

 

234 Dr., Avustralya Tmg Koleji, Sertifika 4 Özel Eğitim Destek Kursu Öğrencisi, murselakdenk06@gmail.com. 
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satılmaktadırlar. 4-İlgili  hükümet;  Özel  Sektör  ve  Hükümet  Dışı  Sektörler   tarafında   açılan   

tüm  meslek edindirme kurumlarının kurs programları; çalışanlarının ücretleri ve tüm masrafları 

hükümetler tarafından ödenmektedirler. 5-Avustralya’nın yıllık yabancı öğrencilerden kazandığı 

ücret; 20–60 milyar dolar arasında seyretmektedir. 5-Yılda yaklaşık olarak 4,5- 5 milyon sadece 

yabancı öğrenci okutulmaktadır. 6-Avustralya’nın nüfusu 25 milyondur. Özel Tartışma: Çağdaş 

Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; Avustralya’da Sertika   4 ve    5 Kurs Programları; 

Okul Stajları ve Türkiye Karşılaştırması. 1-Türkiye’de; UNESCO Asya ve Pasifik Ülkeleri 

Yükseköğretim Antlaşması 16.12.1983 yılında imzalanmış ve 8.1.1988 tarihli resmi gazetesinde; 

sayfa 1–15 arasında yayınlanış olmasına rağmen henüz işletilmemektedir.2- Eğer burada hazırlanış 

olan; Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları; Avustralya’da Sertika 3 

ve 4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları Modelinin Türkiye’yede Uyarlaması 

çok büyük önem arz etmektedir. Genel Sonuç: Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama 

Merkezleri; Avustralya’da Sertika 4 ve 5 Kurs Programları; Okul Stajları ve Türkiye 

Karşılaştırması. 1-Avustralya’da Özel Pedagojik terapi Uygulamalarının; Gençlerde ve Yetişkinlerde 

Kayıtlı Mesleki Yükseköğretim Sertifika Uygulamalarının; hem Asya, hem Pasifik Ülkeleri hem de 

tüm dünyada Avustralya’nın en iyi Yükseköğretim Programı uygulayan ülkeler arasına girmesini 

sağlamaktadır. 2- Nüfusunun yaklaşık olarak beşte birisi oranında her yıl yabancı öğrenci 

okutmasına yol açmaktadır. Özel Sonuç: Çağdaş  Gençlik  Eğitiminde  Özel  Uygulama  Merkezleri;  

Avustralya’da  Sertika  4  ve 5 Kurs Programları; Okul Stajları ve Türkiye Karşılaştırması. 1- 

Türkiye’de de UNESCO Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim antlaşmasını Avustralya gibi 

Uygulaması çok önemsenmelidir. 2-Türkiye’nin nüfusu 82 milyon olduğuna göre; yılda Türkiye 

olarak 16,5- 17 milyon yabancı öğrenci okutmak mümkündür. 3- buradan hareketle; yıllık döviz 

girdisi olarak; 61,2- 204 milyar dolarlık gelir elde edilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Mesleki Yükseköğretim Kurumu, Meslek Kazandırma Enstitüsü, Meslek 

Kazandırma Akademisi, Meslek Kazandırma Koleji. 

 

A- KISA TARİHÇE VE GELİŞMELER: AVUSTRALYA’DA VE TÜRKİYE’DE 

ÇAĞDAŞ GENÇLİK EĞİTİMİNDE ÖZEL UYGULAMA MERKEZLERİ: 

(Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; Avustralya’da Sertika  4 ve 5  

Kurs  Programları; Okul Stajları  ve Türkiye Karşılaştırması) 

A.1- Avustralya’da Kısa Tarihçe ve Gelişmeler: Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama 

Merkezleri:  

1-Avustralya’da; Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; Avustralya’da 

Sertifika  4 ve 5 Kurs  Programları; Okul/İş Yeri Stajları  ve Türkiye Karşılaştırması  adlı alan 

araştırmasında; 1970’li yılların başlarından itibaren Gençlik Liderliği Eğitimi Programlarının 

uygulandığı anlaşılmaktadır. 

2-Avustralya’da; Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; Kurs  Programları; 

Okul/İş Yeri Stajları  adlı alan araştırmasında; 1974 yılında Türkiye; Ankarada Ondokuz Mayıs 

Gençlik ve Spor Akademisi kuruluş  çalışmaları için Avustralya’dan Ankara, Türkiye’ye 

gönderilen Kurs Programı Dökümanından anlaşılmaktadır. 

3-Adı geçen Dökümanda; Avustralya’daki 2-3 yıllık ve daha fazla Eğitimde  Gençlik Liderliği 

Eğitimi Programlarının  bulunduğu anlaşılmaktadır. 

A.2- Türkiyede Kısa Tarihçe ve Gelişmeler: Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama 

Merkezleri: 
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1-Türkiye’deki Gençlik Merkezleri Uygulamasında; 1969 yılından itibaren ilgili merkezlerin 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı olarak kuruldukları anlaşıldı. 

2-1974-1986 yılları arasında yaşayan Gençlik ve Spor Akademilerinde gençlik ve spor  elemanı 

yetiştirilmesi  çalışmalarına 1986 yılından itibaren  son verilmiştir. 

3-Türkiye Gençlik ve Spor Akademilerinde Gençlik ve Spor  Elemanı Yetiştirilmesi 

Politikalarına son verildiğinden dolayı; adı geçen tarihten beri uzman gençlik elemanları 

yetiştirilememektedir. 

 

B- AVUSTRALYA  MEVCUT UYGULAMALAR: ÇAĞDAŞ GENÇLİK EĞİTİMİNDE 

ÖZEL UYGULAMA MERKEZLERİ: 

(Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; Avustralya’da Sertika  4 ve 5  

Kurs  Programları; Okul Stajları  ve Türkiye Karşılaştırması ) 

B.1-Avustralya’da  Gençlik Çalışmasında Sertifika 4 Kursları: 

1-Gençlerin yaşamlarında bir fark yaratmak istiyorsanız, gençlik çalışmalarını gençlik çalışanı 

olarak yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Gençlik çalışması kursu sırasında, çeşitli 

toplum tabanlı ortamlardaki gençlere yönelik programları kolaylaştırmak için beceri ve bilgi 

edineceksiniz. 

2-Bu gençlik çalışmasında gençlerin sosyal, davranışsal, sağlık, refah, gelişim ve koruma 

ihtiyaçlarını nasıl ele alacağınızı öğreneceksiniz. Deneyimli eğitmenlerden öğrenecek ve 

kapsamlı endüstri işlerine katılacaksınız. Becerilerinizi ve bilginizi geliştirirsiniz: 

1)Genç insanlarla etkin bir şekilde çalışmak ve onlara hizmet vermek; 2)kritik durumlara cevap 

vermek; 3)Çocuk koruma 4)akıl sağlığı 5)ilaç ve alkol rehabilitasyonu 6)yasal ve etik uygunluk 

7)çeşitlilik ve iletişim hakkında bilgiler verilmektedir. 

3-Bazı Kurs Bilgileri: 1)Ulusal Kod CHC40413; 2)Çalışma Alanları Toplum;3) Hizmetleri; 

4)Çalışma Seviyesi Sertifika 4;5)Çalışma Türü Yerel; 6) Çalışma Modu Tam Gün; 12 ay; 7) Kurs 

Türü Victorian TAFE Enstitüsü (Technical and Further Education  İnstitute) Kursu; 8)Campuses 

Box Hill, Lilydale: 

4-Avustralya’da Gençlik Çalışmaları (Gençlik Liderliği Eğitim Progrmaları Sertifika 4 Kurs 

Yapısı): 

4.1- Toplam 18  tane    ders vardır: 1) bunları 14 çekirdek (ana derslerden ve 4 tanesi seçmeli 

derslerden oluşmaktadır.  

4.2-Bu yeterlilikte yetkin olarak değerlendirilmek üzere, örneğin, gençlik mesleği, gençlik 

eğitimi ve eğlence programları gibi ilgili bir gençlik ortamında en az 150 saat gözetimli bir işe 

yerleştirme gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

4.3-Bir işyeri sorumlusu tarafından sağlanan destek, bu düzeyde çalışma yeteneği nizin 

değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır. 

5- Avustralya’da Gençlik Çalışmaları (Gençlik Liderliği Eğitim Progrmaları Sertifika 4 Kurs 

Yapısı: Birimler/Konular; Kod Adı Saatleri Bilgileri: 5.1-Ana Dersler: Birimler / Konular; Kod 

Adı Saatleri Bilgileri: 1-Bsbled805 -Planlama ve Bir Mentörlük Programını Uygulamak 60 2-
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Chcccs007- Hizmet Programlarını Geliştirin ve Uygulayın 100 3-Chcccs016- İstekli  İhtiyaçlara 

Cevap Verme 60 4-Chccom003- İşyeri İletişim Stratejilerini Geliştirme 100 5-Chccsm005 -Vaka 

İzleme Yönetiminin Tüm Unsurlarını Geliştirme, Kolaylaştırma ve İnceleme 75 6-Chcdiv001- 

Farklı İnsanlarla Çalışmak 40 7-Chcdiv002-Avustralya Yerli ve / veya Torres Boğazı Adalı 

Kültürel Güvenliği Teşvik Etme 25 8-Chcgrp002 –Planlama  ve Davranış Grup Faaliyetleri 70 9-

Chcleg003 -Yasal ve Etik Uygunluğu Yönetme  80 10-Chcmhs001 -Akıl Sağlığı İle İlgili 

İnsanlarla Çalışmak 80 11-Chcprp001 –Gençlik liderliğinde/Çalışmalarında Ağları ve İşbirlikçi 

Ortaklıkları Geliştirme ve Koruma 80 12-Chcdev002 -Toplum Çalışmaları ve Hizmetlerinde 

Müşterilere Sosyolojik Faktörlerin Etkilerini Analiz Etme 100 13-Chcprt001- Risk Altındaki 

Çocuklara ve Gençlere Tanıma  ve Cevap Verme 40 14-Chcyth001 -Gençlerle Saygılı Bir 

Şekilde Çalışmak 60 15-Chcyth002 -Gençlik Çalışmaları Bağlamında Gençlerle Etkili 

Çalışmak  60 16-Chcyth006- Gençlerle Destek Ağlarını Kurmak İçin Çalışmak 50 17-Chcyth008 

-Gençleri Kolektif Harekete Geçmeye Destek Verme  55 18-Chcyth009- Destek Gençlik 

Programlarını Hazırlama 150 19-Chcyth010 -Gençlere İhtiyaç ve Koşullara Uygun Hizmet 

Sağlanması 90 20- Chcyth0 12-Krizde Girmiş/ Kırizde Bulunan Gençlere Hizmet Verme 

Cevabını Yönetme  150 21-Hltwhs001 –Gençlerde İşyeri Sağlığı ve Güvenliğine Katılma  20 22-

İlk  Yardım Kursu: 18 23- Staj:150 

Genel Toplam; staj dahil:1713 saattir. 

B.2 - Avustralya’da Gençlik Çalışması/Liderliği Sertifika 5 Kursu/Avustralya’da Gençlik 

Çalışması/Liderliği Önlisans Diploması: Avustralya’da  Gençlik Çalışmasında Sertifika 5 

Kursları/  Avustralya’da Gençlik Çalışmasında Önlisans Eğitimi Kursları: 

(https://www.boxhill.edu.au/courses/certificate-iv-in-youth-work-hcyw4b-d/) 

1-Avustralya’da Gençlik Çalışmasi/Liderliği Sertifika 5 Kursu/Avustralya’da Gençlik 

Çalışması/Liderliği Önlisans Diploması Kursu: 1.1-Gençlik Çalışması Ön Diploması;1.2-Gençlik 

çalışma kursunda bir denetçi rolünde gençlik çalı şanı olarak becerilerinizi ve bilginizi 

geliştirme. 1.3-Bir dizi kurumda gençlere yö nelik program ve hizmetlerin sonuçlarını 

geliştirmek ve yönetmek için bilgi ve beceri kazanacaklarda beceri geliştirme. 

2-Gençlik çalışmasında pratiklerde; 2.1- gençlik çalışmasında gençlerin sosyal, davranışsal, 

sağlık, refah, gelişim ve koruma ihtiyaçlarını nasıl karşılayacaklarını öğrenme. 2.2-Dene yimli 

eğitmenlerden, kapsamlı endüstri çalışmalarından öğrene cek ve endüstri pro jelerine katılma. 

3- Gençlik Proje Konularının Kapsam Alanı  şunları içerecektir: 3.1-gençlik programlarını 

yönetme; 3.2- gençleri savunmak; 3.3- Gençlerde kritik durumlara cevap vermek; 3.4-Gençlerde 

toplum gelişimi; 3.5-Genlerde akıl sağlığı; 3.6-Genç lerde ilaç ve alkol rehabilitasyonu; 3.7-

Gençlerde çeşitlilik ve iletişim. 

4-Gençlerde Önlisans Eğitimi Kurslarında Ulusal Kod CHC50413:4.1-Çalışma Alanları; 4.2-

Toplum Hizmetleri; 4.3-Çalışma Seviyesi Diploması Çalışma Türü; 4- Yerel Çalışma Modu: 

Tam Gün Eğitim/ 12 ay (veya yarı zamanlı eşdeğer); 4.4-Kurs Türü: Victorian TAFE Kursu; 4.5- 

Kursun Okul klampüsü:Campuses Box Hill, Lilydale. 

https://www.boxhill.edu.au/courses/certificate-iv-in-youth-work-hcyw4b-d/
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5- Gençlerde Önlisans Eğtimi Kurslarında Harç: 5.1-Öğrenim Ücreti Türü; 5.2-Tahmini Yıllık 

Ücreti; 5.3- Hükümet Fonu; Gov. Subsidized – Standart; $ 5.023,00;5.4- Tam Ücret: $ 

8.914,00;5.5- Hizmet Ücretleri Tahmini Yıllık Ücretler;5.6- Servis ve Aktiviteler * 150 $;5.7- 

Çekirdek Becerileri Desteği ** 70 $;5.8- 

Yıllık Malzeme Ücreti 48,00 $; 5.9- Ders kalemlerini saklayınız *** Malzeme ücreti alınmaz. 

6-Bu Kurs Ücretleri; 6.1- mesleki Öğretim Öğrencilerinden* VETiS veya Kısa kurs öğrencileri 

için geçerli değildir.6.2-** VETIS, Uluslararası öğrenciler, Kısa kurslar, Yüksek Lisans veya 

aynı kursa yeniden kayıt olan öğrenciler için geçerli değildir.6.3-*** Tutulan Ders Öğeleri, 

başlamadan önce öğrenci tarafından satın alınır. 6.4-Öğrenci tarafından satın alınan ders 

kalemleri öğrencinin malı haline gelir. 6.5-Bu gibi eşyalar, öğrencinin çalışma sahası dışında (ör. 

Ders kitapları) başka amaçlar için genel bir başvuruda bulunur.6.6-Yayınlanan öğrenci harçları 

ve materyal ücretleri, kayıt sırasında bireysel koşullara bağlı olarak değişebilir. 6.7-Lis te lenen 

ücretler 2018 içindir ve teslimat süresi boyunca yıllık olarak artabilir. 6.8-İlan başlangıç tarihleri 

ve teslimat yerleri geçerli öğrenci numaralarına tabidir. 6.9-Daha fazla bilgi için 1300 BOX 

HILL adresindeki Kurs Danışmanlarımız ile irtibata geçiniz. 

7-Finans Seçenekleri: 7.1-VET Öğrenci Kredileri;7.2-Devlet Destekli Yer;7.3- 

Bu eğitim, Commonwealth (Avustralya Federal Hükümeti  )ve Victoria Hükümet leri tarafından 

sağlanan fonlarla uygun kişilere verilmektedir. 

8-Alım tarihleri: 8.1)Şubat 2018 (Elgar Kampüsü, Box Hill); 8.2- Temmuz 2018 (Lakeside 

Kampüsü, Lilydale); 8.3-Kurs Süresi: Tam zamanlı: 12 ay (Perşembe ve Cuma günleri 09:00 - 

16:00 ve Çarşamba günleri 09:00 - 12:00); 8.4-kampus: Box Hill, Lilydale. 

9-Giriş koşulları: 9.1- Mecbursun: 1)Gençlik Çalışmasında mevcut bir Sertifika 4'e sahip olmak; 

9.2- Mevcut Çocuk Kontrolü ve Polis Kayıt Kontrolü ile Çalış mak;9.3-Ayrıca bir Bilgi 

Oturumu'na da katılmalısınız. 9.4-Eğitim Öncesi İnceleme, Bir öğrencinin bir kuruma uygun ve 

uygun olup olmadığına karar vermek için aday öğrencilere yardımcı olmak amacıyla, CAE, tüm 

öğrencilerin dilini, okuryazarlığı nı, aritmetik ve sayısal okuryazarlığını, kayıttan önce bir öz 

değerlendirme yapıl masını isteyerek değerlendirecektir. 

10-Bir kurs danışmanı, incelemenin sonuçlarını tartışacak ve kursun sizin için uygun olup 

olmadığı konusunda tavsiyelerde bulunacak ve gerektiğinde ek destek belirleyecektir: 10.1-

Çalışma Yolları: Başarılı bir şekilde tamamlanması, Topluluk Hizmetlerinin Lisansını 

uygulamanızı sağlayacaktır.10.2-Nasıl başvuru lur:1)Doğrudan giriş; 2) Önceki Öğrenimin 

Tanınması mevcuttur.10.3-Akreditasyon: 1)Bu ders hükümet akredite ve ulusal tanıma sahiptir. 

10.4-Yeterlilik: Avustralya Yeterlilik Çerçevesi (AQF) seviye 5 ile uyumludur. 

11-Kariyer Çıktıları:Başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra, aşağıdakiler de dahil olmak üzere 

çeşitli iş fırsatlarına başvurmak isteyebilirsiniz: 11.1-vaka yöneticisi;11.2- topluluk entegrasyonu 

lideri; 11.3-gençlik ve aile hizmetleri koordinatörü; 11.4-Program Yöneticisi; 11.5-kıdemli vaka 

işçisi; 11.6-kıdemli gençlik çalışanı;11.7-gençlik çalışma takımı lideri. 

12-Avustralya’da Sertifika 5 / önlisans gençlik çalışma görevlisi/ gençlik liderliği kurs yapısı: 

12.1-Sertifika 4 Gençlik Çalışmasında üstlenilen uygun birimler için RPL veya Kredi Transferi 
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verilecektir. 12.2-Diploma yeterliliği 23 birimden oluşmaktadır (18 çekirdek/Ana ders; ve 4 

seçmeli ders; 1 İlkyardım Dersi; Staj Dersi:) 12.3-Bu yeterlilikte yetkin olarak değerlendirilmek 

üzere, örneğin, gençlik mesleği, gençlik eğitimi ve eğlence programları gibi ilgili bir gençlik 

ortamında en az 250 saat gözetim altında bir iş yerleştirme yükümlülüğü üstlenmeniz 

gerekmektedir. 12.4-Bir işyeri sorumlusu tarafından sağlanan kanıtlar, bu düzeyde çalışma 

yetene ğinizin değerlendirilmesine katkıda bulunacaktır. 

13-Avustralya’da  önlisans gençlik çalışma görevlisi/ ana ders birimleri / konular; kod adı 

saatleri: 1-Bsbled805 Planlama ve Bir Mentorluk Programını Uygulamak 60, 2-Chcccs007 

Hizmet Programlarını Geliştirme ve Uygulama 100, 3-Chcccs016 İstemci Gereksinimlerine 

Yanıt Verme 60, 4-Chccom003 İşyeri İletişim Stratejilerini Geliştirin 100, 5-Chccsm005 Vaka 

Yönetiminin Tüm Unsurlarını Geliştirin, Kolaylaştırın ve İnceleyin 75, 6-Chcdiv001 Farklı 

İnsanlarla Çalışmak 40, 7-Chcdiv002 Yerli ve / veya Torres Boğazı Adalı Kültürel Güvenliği 

Teşvik Etme 25, 8-Chcgrp002 Plan ve Davranış Grup Faaliyetleri 70, 9-Chcleg003 Yasal ve Etik 

Uygunluğu Yönetin 80, 10-Chcmhs001 Akıl Sağlığı İle İlgili İnsanlarla Çalışmak 80, 11-

Chcprp001 Ağları ve İşbirlikçi Ortaklıkları Geliştirin ve Koruyun 80, 12-Chcdev002 Toplum 

Çalışmaları ve Hizmetlerinde Müşterilere Sosyolojik Faktörlerin Etkilerini Analiz Etme 100, 13-

Chcprt001 Risk Altındaki Çocuklara ve Gençlere Tanım ve Cevap Verme 40, 14-Chcyth001 

Gençlerle Saygılı Bir Şekilde Çalışmak 60, 15-Chcyth002 Gençlik Çalışma Bağlamında 

Gençlerle Etkili Çalışmak 60, 16-Chcyth006 Gençlerle Destek Ağlarını Kurmak İçin Çalışmak 

50, 17-Chcyth008 Gençleri Kolektif Harekete Geçmeye Destek 55, 18-Chcyth009 Destek 

Gençlik Programları 150, 19-Chcyth010 Gençlere İhtiyaç Ve Koşullara Uygun Hizmet 

Sağlanması 90, 20-Chcyth012 Krizde Gençlere Hizmet Yanıtını Yönetin 150, 21-Hltwhs001 

İşyeri Sağlığı ve Güvenliği'ne Katıldı 20, 22- İlkyardım: 18, 23-Staj:250, 13.2-Toplam Ana Ders 

Saadi:; Seçmeli ders saati; İlkyardım Ders Saati:18; Okul/İş Yeri Stajı: 250 saat;Genel 

Toplam:1803 saattir. 14-Avustralya’da  Önlisans Gençlik Çalışma Görevlisi/ Ana Ders Birimleri 

/ Konular; Kod Adı Saatleri: 14.1-Toplam  Ders adedi: 23 

  

C.TÜRKİYE’DE  GENÇLİK ÇALIŞMASINDA SERTİFİKA 4 KURSLARI: 

(https://www.boxhill.edu.au/courses/certificate-iv-in-youth-work-hcyw4b-d/) 

1-Gençlerin yaşamlarında bir fark yaratmak istiyorsanız, gençlik çalışmalarını gençlik çalışanı 

olarak yeteneklerinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır. Gençlik çalışması kursu sırasında, çeşitli 

toplum tabanlı ortamlardaki gençlere yönelik programları kolaylaştırmak için beceri ve bilgi 

edineceksiniz.  

2-Bu gençlik çalışmasında gençlerin sosyal, davranışsal, sağlık, refah, gelişim ve koruma 

ihtiyaçlarını nasıl ele alacağınızı öğreneceksiniz. Deneyimli eğitmenlerden öğrenecek ve 

kapsamlı endüstri işlerine katılacaksınız. Becerilerinizi ve bilginizi geliştirirsiniz: 

2.1-Genç insanlarla etkin bir şekilde çalışmak ve onlara hizmet vermek; 2)kritik durumlara cevap 

vermek; 3)Çocuk koruma; 4)akıl sağlığı; 5)ilaç ve alkol rehabilitasyonu; 6)yasal ve etik 

uygunluk; 7)çeşitlilik ve iletişim hakkında bilgiler verilmektedir. 

https://www.boxhill.edu.au/courses/certificate-iv-in-youth-work-hcyw4b-d/
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3-Bazı Kurs Bilgileri: Avustralya’da verilmekte olan gençlik çalışma görevliliği kurs modeli 

aynen açılmalıdır. 3.1-- Avustralya’da Gençlik Çalışmaları (Gençlik Liderliği Eğitim Progrmaları 

Sertifika 4 Kurs Yapısı: Birimler / Konular; Kod Adı Saatleri Bilgileri: 3.2-Ana Dersler: Birimler 

/ Konular; Kod Adı Saatleri Bilgileri: 1-Bsbled805 -Planlama ve Bir Mentörlük Programını 

Uygulamak 60 2-Chcccs007- Hizmet Programlarını Geliştirin ve Uygulayın 100 3-Chcccs016- 

İstekli  İhtiyaçlara Cevap Verme 60 4-Chccom003- İşyeri İletişim Stratejilerini Geliştirme 100 5-

Chccsm005 -Vaka İzleme Yönetiminin Tüm Unsurlarını Geliştirme, Kolaylaştır ma ve İnceleme 

75 6-Chcdiv001- Farklı İnsanlarla Çalışmak 40 7-Chcdiv002-Avustralya Yerli ve / veya Torres 

Boğazı Adalı Kültürel Güvenliği Teşvik Etme 25 8-Chcgrp002 –Planlama  ve Davranış Grup 

Faaliyetleri 70 9-Chcleg003 -Yasal ve Etik Uygunluğu Yönetme  80 10-Chcmhs001 -Akıl 

Sağlığı İle İlgili İnsanlarla Çalışmak 80 11-Chcprp001 –Gençlik liderliğinde/Çalışmalarında 

Ağları ve İşbirlikçi Ortaklıkları Geliştirme  ve Koruma  80 12-Chcdev002 -Toplum Çalışmaları 

ve Hizmetlerinde Müşterilere Sosyolojik Faktörlerin Etkilerini Analiz Etme 100 13-Chcprt001- 

Risk Altındaki Çocuklara ve Gençlere Tanıma  ve Cevap Verme 40 14-Chcyth001 -Gençlerle 

Saygılı Bir Şekilde Çalışmak 60 15-Chcyth002 -Gençlik Çalışmaları Bağlamında Gençlerle 

Etkili Çalışmak  60 16-Chcyth006- Gençlerle Destek Ağlarını Kurmak İçin Çalışmak 50 17-

Chcyth008 -Gençleri Kolektif Harekete Geçmeye Destek Verme  55 18-Chcyth009- Destek 

Gençlik Programlarını Hazırlama 150 19-Chcyth010 -Gençlere İhtiyaç ve Koşullara Uygun 

Hizmet Sağlanması 90 20- Chcyth012 -Krizde Girmiş/ Kırizde Bulunan Gençlere Hizmet Verme 

Cevabını Yönetme 150 21-Hltwhs001 –Gençlerde İşyeri Sağlığı ve Güvenliğine Katılma  20 22-

İlkyardım Kursu: 18 

  

C.2- Türkiye’de Gençlik Çalışması/Liderliği Sertifika 5 Kursu / Avustralya’da Gençlik 

Çalışması/Liderliği Önlisans Diploması: Avustralya’da  Gençlik Çalışmasında Sertifika 5 

Kurs Ları/  Avustralya’da  Gençlik Çalışmasında Önlisans Eğitimi Kursları: 

(https://www.boxhill.edu.au/courses/certificate-iv-in-youth-work-hcyw4b-d/) 

1-Türkiye’de; Avustralya’daki Gençlik Çalışmasi/Liderliği Sertifika 5 Kursu / Avustralya’da 

Gençlik Çalişması/Liderliği Önlisans Diploması Kursunun aynen devam etmesinde çok büyük 

yararlar vardır. 

2- Gençlik proje konularının kapsam alanı  şunları içerecektir: 3.1-gençlik programlarını 

yönetme; 3.2- gençleri savunmak; 3.3- Gençlerde kritik durumlara cevap vermek; 3.4-Gençlerde 

toplum gelişimi; 3.5-Genlerde akıl sağlığı; 3.6-Genç lerde ilaç ve alkol rehabilitasyonu;3.7-

Gençlerde çeşitlilik ve iletişim. 

3-Gençlerde Önlisans Eğitimi Kurslarında Ulusal Kod Chc50413: Avustralya’da Sertifika 5 

/Önlisans Gençlik Çalışma Görevlisi/ Gençlik Liderliği Kurs Yapısı: 

3.1-Diploma yeterliliği 22 birimden oluşmaktadır (17 çekirdek ve 4 seçmeli; 1 İlkyardım Dersi). 

3.2-Bu yeterlilikte yetkin olarak değerlendirilmek üzere, örneğin, gençlik mesleği, gençlik 

eğitimi ve eğlence programları gibi ilgili bir gençlik ortamında en az 250 saat gözetim altında bir 

iş yerleştirme yükümlülüğü üstlenmeniz gerekmektedir. 

https://www.boxhill.edu.au/courses/certificate-iv-in-youth-work-hcyw4b-d/
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3.3-Ana Ders Birimleri / Konular; Kod Adı Saatleri:1-Bsbled805 Planlama ve Bir Mentorluk 

Programını Uygulamak 60 2-Chcccs007 Hizmet Programlarını Geliştirme ve Uygulama 1003-

Chcccs016 İstemci Gereksinimlerine Yanıt Verme 60 4-Chccom003 İşyeri İletişim Stratejilerini 

Geliştirin 100 5-Chccsm005 Vaka Yönetiminin Tüm Unsurlarını Geliştirin, Kolaylaştırın ve 

İnceleyin 75 6-Chcdiv001 Farklı İnsanlarla Çalışmak 40 7-Chcdiv002 Yerli ve / veya Torres 

Boğazı Adalı Kültürel Güvenliği Teşvik Etme 25 8-Chcgrp002 Plan ve Davranış Grup 

Faaliyetleri 70 9-Chcleg003 Yasal ve Etik Uygunluğu Yönetin 80 10-Chcmhs001 Akıl Sağlığı İle 

İlgili İnsanlarla Çalışmak 80 11-Chcprp001 Ağları ve İşbirlikçi Ortaklıkları Geliştirin ve 

Koruyun 80 12-Chcdev002 Toplum Çalışmaları ve Hizmetlerinde Müşterilere Sosyolojik 

Faktörlerin Etkilerini Analiz Etme 100 13-Chcprt001 Risk Altındaki Çocuklara ve Gençlere 

Tanım ve Cevap Verme 40 14-Chcyth001 Gençlerle Saygılı Bir Şekilde Çalışmak 60 15-

Chcyth002 Gençlik Çalışma Bağlamında Gençlerle Etkili Çalışmak 60 16-Chcyth006 Gençlerle 

Destek Ağlarını Kurmak İçin Çalışmak 50 17-Chcyth008 Gençleri Kolektif Harekete Geçmeye 

Destek 55 18-Chcyth009 Destek Gençlik Programları 150 19-Chcyth010 Gençlere İhtiyaç ve 

Koşullara Uygun Hizmet Sağlanması 90 20-Bu Birim, Bir Kapsam İçinde Toplum Hizmetleri 

Çalışması Uygulamaktadır. 21-Chcyth012 Krizde Gençlere Hizmet Yanıtını Yönetin 150 22-

Hltwhs001 İşyeri Sağlığı ve Güvenliği'ne Katıldı 20 23- İlkyardım: 18 

  

D-TÜRKİYE’DE GENÇLIK UYGULAMA MERKEZLERİ KONUSUNDA ÇOK 

ÖNCELİKLİ YAPILMASI GEREKENLER: 

1-Konunun Genel Amacı: Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; Avustralya’da 

Sertika 4 ve 5 Kurs Programları; Okul Stajları  ve Türkiye Karşılaştırması Uygulamaları 

konusunda yeni bir uyarlamaya devam edilmelidir. 

2-Avustralya’da  yapılan alan  araştırmalarında Gençlik Eğitimi ve Gençlik Çalışmaları 

Programlarının; Okul /İş Yeri Stajları Çalışmaları  yerinde irdelenmiş ve yapılmış alan 

incelemesinin  devamı uygulanmalıdır. 

3-Konunun Özel Amacında verilen; 3. 1-Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; 

Türkiye’ye Uyarlaması yapılmalıdır. 

4-Çünkü; Türkiye’deki Gençlik Merkezleri Uygulamasında; 1974- 1986 yılları arasında yaşayan 

Gençlik ve Spor Akademilerinde Gençlik ve Spor  Elemanı Yetiştirilmesi Çalışmalarına 1986 

yılından itibaren son verilmiştir. 

5-Türkiye Gençlik ve Spor Akademilerinde Gençlik ve Spor  Elemanı Yetiştirilmesi 

Politikalarına son verildiğinden dolayı; adı geçen tarihten beri Uzman Gençlik Elemanları 

yetiştirilmemektedir. Bu engel kaldırılmalıdır. Türkiye Gençlik ve Spor Akademileri yeniden 

açılmalıdır. 

6- Hatta; uluslararası Gençlik ve Spor Üniversitesi kurulmalıdır.  

7- Kaynakları ve Yöntemi: 2.1-Konun Kaynakları:1) Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama 

Merkezleri için; Bu alan  çalışmalarında Avustralya; Türkiye; Avrupa Birliği; Akdeniz Ülkeleri 
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Birliği; UNESCO, Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması gibi belirtilen 

kaynaklardan yararlanılmalıdır.  

8-Konun Yönteminde; Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; Avustralya’da 

Sertika  4 ve 5  Kurs  Programları; Okul/ İş Yeri Stajları  ve Türkiye Karşılaştırması: Bir yandan; 

Avustralya’da ve Türkiye’deki ilgili Kurs programlarına katılmak; Okul/İş Yeri Stajlarını 

yapmak ve yeni birer meslek edinmenin ve iş bulmanın yolları anlatılmaktadır. 

9-Diğer yandan; Sertifika 4 ve 5 seviye sindeki kursların ardından; Gençlik Liderliği; Gençlik 

Çalışmaları; Gençlik Kalkın ması gibi alanlarda; gençlik merkezlerin de ve ilgili birimlerdeki 

uygulamalara devam edilmelidir. 

10-Diğer yandan; Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri Uygulamasında; 

Avustralya’daki  Sertika  4 ve 5  Kurs  Programları; Okul/ İşyeri Stajlarının  aynısının Türkiye’de 

de açılmasına sistematik olarak  devam edilmelidir. 

11- Özel Bulgularda; Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; Türkiye’de 

yapılması gerekli aynı çalışmalarda; Avustralya’daki Sertika  4 ve 5 Kurs  Programları; Okul/ İş 

Yeri Stajları Çalışmalarının aynen alınması ve yapıla cak çalışmaların Türkiye toplumuna yeni 

katkıları ön planda tutulmaktadır. 

12-Avustralya’daki 220 ülkeden gelen farklı kültüre sahip toplumların Avustralya’ya uyum 

sağlamalarının bu açıdan önemli yanlarındaki olumlu uygulamalardan da ayrıca Türkiye olarak 

yararlanma yoluna gidilmelidir. 

13-Türkiye olarak; Çağdaş Gençlik Eğitimi kurslarında hem Okulların/İş Yerleri Stajlarının; hem 

de Uygulamalı Gençlik Merkezlerinin  Yapılanmaları için /Işyeri Kaynakları okunmakta; hem de 

uygulamalara  bakılarak elde edilen tecrübelere yer verilmelidir. 

14-Türkiye’de açılması önerilen Çağdaş Gençlik Eğitimi Kursları için; yapılacak Kursların 

Program  Hazırlama çalışmalarında; UNESCO Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim 

Antlaşması’na uygun olarak olarak  Dersler ve Kursların Program ları tasarlanmalıdırlar. 

15-Özel Tartışmada; Türkiye’de Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri; 

Avustralya’da Sertika  4 ve 5  Kurs  Programları; Okul/İş Yeri  Stajları  ve Türkiye 

Karşılaştırması  Programı bir proje olarak uygualamaya konulmalıdır. 

16-Türkiye’de; UNESCO  Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşmasını 16.12.1983 

yılında imzalanmış ve 8.1.1988 tarihli resmi gazetesinde; sayfa 1-15 arasında yayınlamış olan 

antlaşma işletilmelidir. 

17-Özel Sonuçta: Türkiye’de  Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkez leri; 

Avustralya’da Sertika  4 ve 5  Kurs  Programları; Okul/İş Yeri  Stajları  ve Tür kiye 

Karşılaştırmasında; Avustralya’da uygulanmakta olan Gençlik Eğitimi; Liderliği; Çalışması ve 

kalkınması gibi  programların aynen Türkiye’de de açılmasında çok büyük faydaların olduğuna 

inanıyoruz.   

18-Türkiye’de de UNESCO Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim antlaşmasını Avustralya 

gibi uygulaması çok önem senmelidir. 18.1-Türkiye’nin nüfusu 82 mil yon olduğuna göre;yılda 

türkiye olarak 16,5 - 17 milyon yabancı öğrenci okutmak mümkündür.18.2- Buradan hareketle; 
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yılda dö viz girdisi; 61,2- 204 milyar dolar lık gelir elde edilmektedir.18.3-Avustralya Mode 

linde olduğu üzere; Türkiye’de gelecek 5 senede 82 milyon yabancı öğrenciyi okutabilir; 5 yılda 

82 milyon yaban cı öğrenciden; yaklaşık olarak;306 milyar dolar ile; 1,020 trilyon dolar arasında 

gelir elde edebilir. 

19-Genel Önerilerde; Avustralya’da da uygulamakta bulunan Gençlik 

Çalışmaları   Merkezleri; aynen dahil; tüm UNESCO Asya ve Pasifik ülkelerinde de 

uygulanmalıdır. 

19.1- Avustralya ve Türkiye Yükseköğretim Kurumları ve Kuruluşları; Eğitim; Gençlik ve 

Spor  Bakanlıkları; gibi birimlerden oluşan; Avustralya Ve Türkıye Uygulamalı Yükseköğretim 

Komısyonu çok acilen kurulmalıdır. 

19.2-Özel önerilerde;Avustralya’da da uygulamakta bulunan Gençlik Ça 

Lışmaları   Merkezleri; aynen l; tüm UNESCO Asya ve Pasifik ülkelerin de olduğu 

üzere Türkiye’de; de uygulanmalıdır. 

19.3-Türkiye  ve Avustralya  Yükseköğretim Kurumları ve Kuruluşları; Eğitim; Gençlik ve 

Spor  Bakanlıkları; gibi birimlerden oluşan; Avustralya ve Türkıye Uygulamalı Yükseköğretim 

Komisyonu çok acilen açılmalıdır. 

20-Anahtar Kavramlarda yazılan bu konularda gerekli işlemler yapılmalı ve Gençlik uygulama 

merkezlerinin fonksiyonları yeniden yapılandırılmalıdır. 1-Kayıtlı Yükseköğretim Kurumu;2-

Mesleki Yükseköğretim Kurumu; 3-Meslek kazandırma Enstitüsü;4-Meslek kazandırma Aka 

demisi; 5-Meslek kazandırma Kolejeji;6- UNESCO Asya ve pasifik Ülkeleri Yük sek Öğretim 

Antlaşması;7- Ulus lararası Sertifikalı Meslek kazandırma Kursları;  8-Özel Pedagojik Terapi 

Kursları; 9- Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları; 10 – Gençlik Uygulama Merkez leri;11-

Gençlik Liderliği; Kursları; 12- Gençlik Çalışma Görevlisi Kursları; 13- Gençlik Terapisi 

Kursları; 14- Çocuk; Ergen ve Gençlik Eğitimi merkezleri; 15-Avustralya ve Türkiye Eğitim; 

Gençlik ve Aile Terapisi  Uygulama Merkezleri açılmalı ve işletilmelidir. 

  

E-TARTIŞMA; SONUÇ VE ÖNERİLER: ÇAĞDAŞ GENÇLİK EĞİTİMİNDE ÖZEL 

UYGULAMA MERKEZLERİ: 

(Çağdaş Gençlik Eğitiminde Özel Uygulama Merkezleri;Avustralya’da Sertika  4 ve 5  

Kurs  Programları; Okul Stajları  ve Türkiye Karşılaştırması ) 

E.1-Genel Sonuç: Türkiye’de Özel tartışma bölümünde de açıklandığı üzere; Sertifika 1-

10  arasında olmak üzere; sertifikalı Mesleki Sistematik öğretim kurs ları Avustralya Modelinde 

olduğu gibi tam olarak uygulanmalıdır. 

E.2-Özel Sonuç: Avustralya’da Genel tartışma bölümünde de açıklandığı üzere; Türkiye ’de 

Sertifika 1-10 arasında olmak üzere; sistematik olarak sertifikalı Mesleki öğretim kursları 

hakkında  yeterli bilgi bulunmalı; kurUmsal bir yapılanma işletilemelidir. 

E.3-Genel  Öneriler:Avustralya’daki Mesleki Öğretim Yapılanmaları UNESCO Asya ve Pasifik 

Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması’na göre; tüm Asya ve Pasifik Ülkelerin de de devam 

ettirilmelidir. 
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E.4-Özel Öneriler: Türkiye’de de; Avustralya’daki Mesleki Öğretim Yapılanma ları UNESCO 

Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması’na göre devam ettirilmelidir. 

5-Türkiye ve Avustralya dahil tüm  UNESCO Asya ve Pasifik Ülkelerinde; UNESCO Asya ve 

Pasifik Ülkelerinde Yükseköğretim Antlaşması Komisyonu kurulma lı; her 3-6 ayda bir olmak 

üzere bir ülkede toplanmalıdır. 

 

E-Yararlanılan Kaynaklar 

Certificate III in Education Supprort Course Program: Job Training İnstitute ( Meslek Kazandırma Enstitüsü): 

Melbourne City Campus ans Sunshine Campus: Victoria;Melbourne-Australia:2017-2018 

Certificate III and Certificate IV in Education Supprort Course Programs:Boxhill Tafe İnstitute(Boxhill  Mesleki 

Öğretim Enstitüsü ): Melbourne City Campus;Boxhill Campus: Victoria; Melbourne -Australia:2017-2018. 

Certificate III and Certificate IV in Education Supprort Course Programs:Rmit University:Melbourne City 

Campus;Brunswick Campus:Victoria;Melbourne - Australia:2017-2018 

Certificate III and Certificate IV in Education Supprort Course Programs:Rmit University;Tafe Sector (Mesleki 

Öğretim Enstitüsü ):Melbourne City Campus; Brunswick Campus:Victoria;Melbourne - Australia:2017-2018 

Australian Federal Education Laws: Canberra-Australia: 2012 

Victorian State of Education Laws of Australia: Melbourne-Australia:2012. 

UNESCO Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması:Türkiye Resmi Gazetesi:Ankara-Türkiye; 8.1.1988; 

sayı: 19688;sh. 1-15 

UNESCO Asian and Pacific Countries Higher Education Law (Uneco Regional  Convention On The Recognition  of 

Studies,Diplomas and Degrees in Higher Education İn Asia and Pacific ): Türkiye Resmi Gazetesi:Ankara-

Türkiye; 8.1.1988; sayı: 19688;sh. 9-15 

UNESCO Asian and Pacific Countries Higher Education Law (UNESCO Regional  Convention On The 

Recognition  of Studies,Diplomas and Degrees in Higher Education İn Asia and Pacific ):Bangkok- 

Thailand:16 December 1983 

Australian Registered training organisations Law; Nationally Recognised: Canberra-Australia1996 

Türkiye Milli Eğitim Mevzuatları:Ankara-Türkiye:2000- 2018. 

Türkiye  Yükseköğretim  Mevzuatları:Ankara-Türkiye:1981- 2018. 

 



 

736 

 

 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN 

YAZ STAJI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BAŞKENT 

ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ 
 

 

Esin BAŞARAN235, Yasemin SEZGİN236, Serap BAYTAR237 
 

 

ABSTRACT 
Vocational School of Health Services are established with the aim of educating technical staff 

member who are qualified about technical information and skills, and knows the field. For this 

reason, internship practice is extremely important for the candidates who will work in health 

services. Our aim is to reveal the ideas and suggestions of 2nd grade students of Vocational School of 

Health, University of Başkent, about the summer internship.  A total of 214 students who were 

educated in Operating Room Services, Anesthesia, Physical Therapy, First and Emergency Aid, 

Pathology Laboratory Technician, Medical Imaging Techniques and Medical Documentation and 

Secretarial Skills Programs formed the research sample. Under supervision, the questionnaire that 

made of 32 questions has been applied on students who accepted to involve. The collected data are 

analyzed about percentage, frequency and Chi-square using SPSS 17 programme. From the 

participants of %26,6 was male, and %73,4 was female. The mean age of the sampling group is 20,89 

± 1,79.  The internship instutions are public hospitals with %50,9 and private hospitals with %49,1. 

From %95,3 of the students participated to the survey declared that internship is a necessity. %79,9 

of the participants defined that internship has a contribution on the courses of 2nd grade students. 

According to the obtained results, %81,3 of the students reported that they completed their 

theoretical inadequacy through the internship programme and %85 denoted that the internship has 

raised their interest to the profession. The students explained the main reason of problems during 

the internship as not being given a chance for practice and particularly the neglection of the health 

supervisor technician. Students noted that the involvement of staff members would raise the 

efficiency of the internship. The extra chance for practicing, the interest of staff members, and the 

possibility to see too many cases have been shown as the reasons being satisfied from the internship. 

It is considered that this research will be a guidance for providing much more efficient internship 

education.   

Keywords: Education, summer internship, student, health services. 

 

ÖZET 
Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları teknik bilgi ve beceri açısından yeterli, alana hâkim teknik 

elemanların yetiştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Bu amaca uygun olarak sağlık sektöründe 

çalışacak tekniker adaylarının, staj uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Araştırmada, Başkent 

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören, yaz stajı yapmış 2. sınıf 

öğrencilerinin, yaptıkları yaz stajı ile ilgili fikir, düşünce ve önerilerinin ortaya koyulması 

amaçlanmıştır. Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Fizyoterapi, İlk ve Acil Yardım, Patoloji 

                                                 

 

 

235 Dr. Öğr. Üyesi, Başkent Üniversitesi, ebasaran@baskent.edu.tr. 
236 Dr. Öğr. Üyesi, Başkent Üniversitesi, ysezgin@baskent.edu.tr. 
237 Öğr. Gör. Dr., Başkent Üniversitesi, sbaytar@baskent.edu.tr. 
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Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 

Programlarında eğitim gören toplam 214 öğrenci araştırma örneklemini oluşturmuştur. Araştırmaya 

katılmayı kabul eden öğrencilere 32 soruluk anket gözlem altında uygulanmıştır. Elde edilen veriler 

SPSS 17 paket programı aracılığıyla yüzde, frekans ve ki-kare analizi yapılarak değerlendirilmiştir. 

Araştırmaya katılanların % 26,6’sı erkeklerden, % 73,4’ü kadınlardan oluşmuştur. Örneklemi 

oluşturan  öğrencilerin yaş ortalaması 20,89 ± 1,791’dir. Öğrencilerin staj yaptıkları kurumların 

%50,9’unu kamu hastaneleri, 49,1’ini özel sektöre ait hastaneler oluşturmuştur. Ankete katılan 

öğrencilerin %95,3’ü stajın gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Stajın 2. sınıf derslerine katkı 

sağladığını düşünen katılımcıların oranı ise %79,9’dur. Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin 

%81,3’ü teorik eksikliklerini staj sırasında giderdiğini, %85’i stajın mesleklerine olan ilgiyi 

arttırdığını düşünmektedir. Öğrenciler staj sırasında yaşanan sorunların temel nedenini uygulama 

için fırsat verilmemesi ve özellikle sorumlu sağlık teknikerinin ilgili olmaması şeklinde 

açıklamışlardır. Öğrenciler, staj yapılan yerdeki birim çalışanlarının ilgilerinin artması ile stajın 

daha etkin hale gelebileceğini ifade etmişlerdir. Pratik yapma imkânının fazla olması, personelin 

ilgili olması ve çok sayıda vaka görme fırsatının bulunması stajdan memnun kalma sebepleri olarak 

gösterilmiştir. Bu çalışmanın, öğrencilere daha verimli staj eğitimi olanağı sağlamak konusunda yol 

gösterici olacağı düşünülmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Eğitim, yaz stajı, öğrenci, sağlık hizmetleri. 

 

GİRİŞ 

Sağlık teknikerleri, sağlıkla ilişkili alanlarda hastaya ve diğer sağlık çalışanlarına doğru hizmet 

vermek amacı ile yetiştirilmiş, alanında yeterli teorik ve pratik bilgiye sahip sağlık çalışanlarıdır. 

Genel anlamda Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı meslek tanımlamasına göre ise sağlık teknikeri; 

hastanelerde, sağlık ocaklarında, acil servislerde ve bakanlığın idari noktalarında çalışma olanağı 

bulunan, temel sağlık bilgilerine sahip, ayrıca evrak işleri de yapma dahilinde olan meslek 

çalışanlarına verilen isimdir.  

Sağlık teknikerleri, kliniklerde ve tanısal destek veren bölümlerde hekimlerin denetimi ve 

yönlendirmesi ile görev yapan teknik destek grubudur. Bu nedenle çalıştıkları alanların 

terminolojisine, cihaz ve ekipmanların özelliklerine, tıbbi terminolojiye ve iş akış şemalarına 

adapte olmak zorundadır. Bu özelliklerin yanı sıra iş, görev ve yetki sorumluluklarıyla mesleki 

etik ilkelerini benimsemiş, teorik bilgisinin yanında, sunulan sağlık hizmetini iyi yönetebilen ve 

hasta, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarıyla etkili iletişim kurmayı başarabilme özellikleri 

olan kişiler olmalıdır.  

Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulları teknik bilgi ve beceri açısından yeterli, alana hakim 

teknik elemanların yetiştirilmesi amacı ile kurulmuştur. Bu amaca uygun olarak sağlık 

sektöründe ara eleman olarak çalışacak tekniker adaylarının aldıkları teorik eğitimi pratikte 

uygulama yetisini kazandırmayı amaçlayan staj eğitimlerinin önemi büyüktür.  Staj sayesinde 

öğrencilere iş hayatını tanıma, mesleklerine ilişkin tecrübe kazanma ve teorik olarak öğrendikleri 

bilgileri uygulama alanında kullanabilme becerisi kazandırılmaktadır. Araştırma, Başkent 

Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun yaz stajı yapmış öğrencilerinin, 

yaptıkları yaz stajı ile ilgili düşünce ve önerilerinin ortaya koyulmasını amaçlamaktadır. Verimin 

arttırılmasına yönelik alınabilecek önlemlerin belirlenmesinde ve aksaklıkların giderilmesinde 

çalışmanın yol gösterici olacağı düşünülmektedir.    
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MATERYAL VE METOT 

Araştırmanın evrenini, Başkent Üniversitesi Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, Fizyoterapi, İlk 

ve Acil Yardım, Patoloji Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ve Tıbbi 

Dokümantasyon ve Sekreterlik Programlarında öğrenim görmekte olan 2017 yaz döneminde yaz 

stajını tamamlamış öğrenciler oluşturmaktadır.  

Bu çalışma tanımlayıcı araştırma olarak yapılmıştır. Araştırmada öğrenci ve öğretim 

elemanlarının görüşleri ve literatür taraması yoluyla geliştirilen 32 soruluk anket kullanılmıştır 

(Aydemir, 2016; Karacan ve Karacan 2004; Karadağ vd., 2013).  Anket, araştırmaya katılmayı 

kabul eden toplam 214 öğrenciye gözlem altında uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel 

paket programı (SPSS 17.0) vasıtasıyla yüzde ve frekans dağılımları yapılarak 

değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre stajın olumlu yönleri,  eksik yönleri ve 

iyileştirilmesi gereken yönleri belirlenmeye çalışılmış ve bu aksaklıkların giderilmesine yönelik 

yapılabilecekler konusunda önemli noktalar ortaya konulmuştur.  

BULGULAR 

Sağlık alanında teknik ara eleman yetiştirmek amacıyla ön lisans düzeyinde eğitim veren sağlık 

hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin zorunlu yaz stajıyla ilgili görüş ve önerilerini 

belirlemeye yönelik olarak yapılan bu araştırmada ankete katılan öğrencilerin kişisel özelliklerine 

ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Kişisel Özellikleri  

Ankete katılan öğrenci sayısı (n) =214 

Kriterler Değişkenler Frekans % 

Kayıtlı olunan 

program 

Ameliyathane Hizmetleri 40 18,7 

Anestezi 26 12,1 

Fizyoterapi 37 17,3 

İlk ve Acil Yardım 36 16,8 

Patoloji Laboratuvar Teknikleri 28 13,1 

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 27 12,6 

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 20 9,3 

Cinsiyet 
Kadın 157 73,4 

Erkek 57 26,6 

 

Yaş aralığı 

18-19 15 7,0 

20-21 163 76.1 

22-23 23 10,7 

24 ve üzeri 13 6,2 

Programını 

seçme nedeni 

Puanın yetmesi 48 22,4 

İş olanağının fazla olması 52 24,3 

Ailenin tercih etmesi 30 14,0 

Mesleği sevmesi 82 38,3 

Programını 

sevme durumu 

Evet 162 75,7 

Hayır 11 5,1 

Kararsız 41 19,2 
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Araştırmaya en yüksek katılım 18,7 yüzdesiyle Ameliyathane Hizmetleri Programı’ndan, ikinci 

sırada 17,3 yüzdesiyle Fizyoterapi Programı’ndan, üçüncü sırada ise 16,8 yüzdesiyle İlk ve Acil 

Yardım Programı’ndan gerçekleşmiştir. Katılımcıların büyük bir oranını (%73,4) kadınlar 

oluşturmaktadır. Katılımcıların yaşının 20-21 aralığında yoğunlaştığı görülmektedir. Programı 

seçme nedenleri arasında mesleğin sevilmesi %38,3 payla ilk sırada yer almaktadır. 162 katılımcı 

(%75,7) ise okumakta olduğu programı sevdiğini ifade etmiştir.  

 

Tablo 2 Ankete Katılan Öğrencilerin Yaz Stajı ile İlgili Görüşleri  

Stajı değerlendirmeye yönelik sorular Değişkenler Frekans % 

Sizce stajın anlamı nedir? 

Pratik yapma 

fırsatı 
126 26,7 

Özgüven ve 

cesaret kazanma 
74 15,7 

Deneyim kazanma 130 27,5 

İşe adaptasyon 76 16,1 

Eksiklikleri 

tamamlama 
60 12,7 

Diğer 6 1,3 

 

Sizce eğitiminizde zorunlu staj gerekli mi? 

Evet 204 95,3 

Hayır 10 4,7 

Sizce staja devam zorunluluğu olmalı mı? 
Evet 158 73,8 

Hayır 54 25,2 

Birinci sınıfın sonunda yaptığınız yaz stajının süresi ile ilgili 

görüşünüz nedir? 

30 gün uygun bir 

süredir 
122 57,0 

Daha kısa 

olmalıdır 
61 28,5 

Daha uzun 

olmalıdır 
31 14,5 

Yaptığınız yaz stajından genel olarak memnun kaldınız mı? 
Evet 187 87,4 

Hayır 27 12,6 

Stajınız ikinci sınıf derslerinize katkı sağladı mı? 
Evet 171 79,9 

Hayır 43 20,1 

Yaz stajı süresinde sizden mesleğinizle ilgili olmayan işler 

yapmanız beklendi mi? 

Evet 81 37,9 

Hayır 133 62,1 

İmkân verilirse 2. sınıf dönem uygulamanızı yaz stajını yaptığınız 

yerde yapar mısınız? 

Evet 163 76,2 

Hayır 51 23,8 

Mezun olduktan sonra staj yaptığınız yerde çalışmak ister misiniz? 
Evet 161 75,2 

Hayır 52 24,3 

Stajda başınızda sizden sorumlu bir çalışan var mıydı? 
Evet 205 95,8 

Hayır 9 4,2 

Staj yaptığınız birimde mesleki tecrübe kazanma konusunda size 

yeterli ilgi gösterildiğine inanıyor musunuz? 

Evet 146 68,2 

Hayır 67 31,3 

Mesleki uygulama insanlarla sağlıklı iletişim kurma yeteneğinizi 

arttırdı mı? 

Evet 201 93,9 

Hayır 13 6,1 

Staj sırasında sorumlunuzla yeterli iletişim kurduğunuzu düşünüyor 

musunuz? 

Evet 176 82,2 

Hayır 38 17,8 

Staj sırasında bir sorunla karşılaştığınızda, bu sorunun çözümüne Evet 189 88,3 
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yönelik bir girişimde bulundunuz mu? Hayır 24 11,2 

Mesleki uygulamanın size hiyerarşik bir yapıda çalışma konusunda 

deneyim kazandırdığını düşünüyor musunuz? 

Evet 194 90,7 

Hayır 19 8,9 

Uygulama sırasında teorik eksiklerinizi giderdiğinizi düşünüyor 

musunuz? 

Evet 174 81,3 

Hayır 40 18,7 

Teorik bilgileriniz pratikteki uygulamalarla örtüşüyor mu? Evet 165 77,1 

Hayır 49 22,9 

Teorik bilgiler ile pratik uygulama uyumsuz ise sizce nedenleri ne 

olabilir? 

Teknik ekibin 

yetersiz bilgiye 

sahip olması 

57 26,6 

Çalışma ortamının 

yetersiz teknik 

donanımı 

58 27,1 

Diğer 79 36,9 

Mesleki uygulamanın mesleğinize olan ilginizi arttırdığını 

düşünüyor musunuz? 

Evet 182 85,0 

Hayır 31 14,5 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin zorunlu yaz stajıyla ilgili görüşlerini değerlendirmeye yönelik 

sorulara verdikleri cevapların frekans ve yüzdeleri Tablo 2’de verilmiştir. Katılımcıların 130’u 

(%27,5) zorunlu yaz stajını deneyim kazanma olarak, 126’sı (%26,7) pratik yapma fırsatı tanıyan 

bir uygulama olarak anlamlandırmış, büyük bir oranda da (%95,3) yaz stajının gerekli olduğunu 

ifade etmişlerdir. Yaptıkları stajın mesleklerine olan ilgilerini arttırdığını düşünenlerin oranı ise 

%85’tir.  

 

Tablo 3 Ankete Katılan Öğrencilerin Yaz Stajından Memnun Kalma Durumları 

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %50,9’u stajını kamu hastanelerinde, %49,1’i özel sektöre ait 

hastanelerde yapmıştır. Yaptığı yaz stajından genel olarak memnun kalan öğrencilerin %54,5’i 

stajını kamu hastanelerinde yaptığı Tablo 3’te görülmektedir.  

 

Ankete katılan öğrencilerin stajdan memnun kalma durumları Tablo 4’te verilmiştir. Katılımcılar 

stajdan memnun kalma nedenlerini; %32,8 oranında pratik yapma imkânının fazla olması, %25,8 

oranında çok sayıda vaka görme şansı bulmaları, %22,7’lik oranla ise personelin ilgili olması 

şeklinde açıklamışlardır. Memnun kalmama nedenleri arasında ilk üç sırada personelin ilgili 

 

Yaptığınız yaz stajından  

genel olarak memnun kaldınız mı? 

 

Staj yapılan kurum 
 

           Toplam 

Kamu Özel  sektör 
 

Evet 
Sayı 102                         85 187 

% 54,5 45,5   100 

Hayır 
Sayı 7 20   27 

% 25,9 74,1   100 

Toplam 
Sayı 109 105   214 

% 50,9 49,1  100 
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olmaması (%24), stajyer sayısının fazla olması (%19,9) ve staj yaptığı kurumun ikamet ettiği 

yere uzak olması (%14,6) yer almaktadır.  

 

Tablo 4 Ankete Katılan Öğrencilerin Yaptıkları Stajdan Memnun Kalma Durumları  

Stajı değerlendirmeye yönelik sorular  Değişkenler Frekans % 

Yaptığınız stajdan memnun kalma nedenleriniz 

nelerdir? 

Personelin ilgili olması 74 22,7 

Pratik yapma imkanının fazla 

olması 
107 32,8 

Çok sayıda vaka görmem 84 25,8 

İkamet ettiğim yere yakın olması 39 12,0 

Diğer  22 6,7 

Yaptığınız stajdan memnun kalmama 

nedenleriniz nelerdir? 

Personelin ilgili olmaması 64 24,0 

Pratik yapma imkanının olmaması 38 14,2 

Vaka sayısının az olması 20 7,5 

İkamet ettiğim yere uzak olması 39 14,6 

Stajyer sayısının fazla olması 53 19,9 

Staj süresinin kısa olması  18 6,7 

Diğer  35 13,1 

 

Ankete katılan öğrencilerin karşılaştıkları sorunlara yönelik görüşleri Tablo 5’te verilmiştir. 

Katılımcılar uygulamada yaşanan sorunların temel nedenini %24,4’lük payla, uygulama için 

fırsat verilmemesi şeklinde açıklamışlardır. Yaşanan sorunların kaynağının da  %26,4’lük payla 

kendilerinden sorumlu sağlık teknikeri olduğunu ifade etmişlerdir.  

 

Tablo 5 Ankete Katılan Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Görüşleri  

Stajı değerlendirmeye yönelik sorular  Değişkenler Frekans % 

Stajda herhangi bir sorunla karşılaştınız mı? 
Evet                      72 33,6 

Hayır 142 66,4 

Uygulamada yaşanan sorunların temel nedeni nedir? 

Teorik olarak yeterli bilgiye sahip 

olmama 
42 15,5 

Teorik bilgileri uygulamada 

kullanamama 
51 18,8 

Uygulama için fırsat verilmemesi 66 24,4 

Kendine güvenememe, hata yapmaktan 

korkma 
39 14,4 

Staj sorumluların ilgisizliği 44 16,2 

Diğer  29 10,7 

Uygulamada yaşanan sorunların kaynağı 

Uygulama alanı 58 22,5 

Sorumlu hekim 30 11,6 

Sorumlu hemşire 25 9,7 

Sorumlu sağlık teknikeri 68 26,4 

Diğer sağlık personeli 44 17,1 

Diğer stajyerler 33 12,8 
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Ankete katılan öğrencilerin yaz stajını daha etkin hale getirmek için önerileri Tablo 6’da yer 

almaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler birim çalışanlarının ilgisinin arttırılması, stajyer 

sayısının azaltılması, staj süresince rotasyon yapılması gibi iyileştirmelerle stajın daha etkin hale 

getirilebileceğini ifade etmişlerdir. 

 

Tablo 6 Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Yaz Stajını Daha Etkin Hale Getirmek İçin Öneriler 

Öneriler Frekans % 

Staj süresi arttırılmalı 25 7,3 

Stajyer sayısı fazla olmamalı 62 18,1 

Yıl içi stajı arttırılmalı 32 9,3 

Denetim arttırılmalı 44 12,8 

Birim çalışanlarının ilgisi artmalı 127 37,0 

Staj süresince rotasyon olmalı 48 14,0 

Diğer  5 1,5 

 

TARTIŞMA 

Zorunlu yaz stajı, teorik eksiklerin giderilmesi, kazanılan teorik alt yapının uygulamada 

kullanılabilmesi, çalışma hayatına olan adaptasyonun sağlanması açısından büyük öneme 

sahiptir. Yapılan stajda yaşanan aksaklıkların belirlenerek gerekli önlemlerin alınması, stajın 

etkinliğini dolayısıyla verilen eğitimin kalitesini arttıracaktır. Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulumuz bünyesinde yer alan yedi ayrı programdan 214 öğrencinin katılımıyla 

gerçekleştirdiğimiz çalışmada öğrencilerin yaptıkları zorunlu yaz stajı ile ilgili görüş ve önerileri 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

Okulumuz kontenjanlarının büyük bir bölümünü kadınların oluşturması katılımcılara da yansımış 

ve araştırmaya katılanların %73,4 oranını kadınlar oluşturmuştur. Katılımcıların yaş 

ortalamasının 20-21 aralığında yoğunlaşması öğrencilerimizin üniversite çağında olduğunu 

göstermektedir. Araştırmanın yapıldığı dönemde sağlık hizmetleri meslek yüksekokuluna kabul 

şartlarında sağlık meslek liselerine öncelik tanınması birçok adayın mesleği öncesinde tanıyıp 

ona göre tercih etmesine sebep olmuştur. Programı seçme nedenleri arasında mesleğin 

sevilmesinin %38,3’lük bir paya sahip olması bu durumu desteklemektedir. Mankan (2015) 

yaptığı araştırmada, eğitim gördüğü alanı bilinçli olarak seçmiş olan ve mesleğini seven 

öğrencilerin staj çalışmalarını daha etkin ve verimli değerlendireceğini ifade etmiştir. 

Çalışmamızda programı seçme nedenleri arasında sağlık sektöründe iş olanağının fazla olacağı 

düşüncesi %24,3’lük, puanının o programa yetmesi %22,4’lük, ailenin yönlendirmesinin de 

%14’lük bir paya sahip olduğu görülmektedir. Öğrencilerin program seçiminde, mesleği 

sevmeleri dışında başka faktörlerin de etkili olduğu görülmektedir. Sağlık alanında çalışabilmek 

için adayların belli kişisel özelliklere ve alanı ile ilgili yeterliliklere sahip olması gerekir. 

Vicdanlı, çalışma disiplinine sahip, yaptığı işin sorumluluğunu alabilecek, ekip çalışması içinde 
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işlerin sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayabilecek, psikolojik olarak bulunduğu ortamdan 

etkilenmeyecek ve özveriyle mesleğinin gerektirdiği uygulamaları yapabilecek bireylerin bu 

sektörde yer alması gerekir. İnsan var olduğu sürece varlığını devam ettirecek olan sağlık 

sektöründe çalışacak personele her zaman ihtiyacın var olacağı düşüncesi bu mesleklere olan 

yönelimi arttırmaktadır.  Ancak bu işin sorumluluğunu taşıyamayacak nitelikteki bireylerin bu 

alanda verimli olması beklenemez. Söz konusu olanın sağlık, hedef kitlenin de insan olduğu 

düşüncesi ile hareket edilmelidir. Bu nedenle tercih edilirken her bir programın gereklilikleri göz 

önünde bulundurulmalıdır. Karacan ve Karacan (2004)’te meslek yüksekokullarında yürütülen 

staj çalışmalarıyla ilgili olarak yaptıkları araştırmada elde ettikleri verilerle, öğrencilerin 

üniversiteye giriş sisteminden dolayı okudukları programa yerleşmeleri sonucunda mesleğe karşı 

ilgisiz olabilecekleri, ayrıca iş hayatına daha çabuk atılabilme isteklerinin mesleği sevme 

isteğinin önünde olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Katılımcılar stajı deneyim kazandıkları (%27,3), pratik yapma fırsatı buldukları (%26,7), işe 

adaptasyonlarını sağlayan (%16,1), özgüven ve cesaret kazandıran(%15,7) ve eksiklerini 

tamamlama fırsatı sunan (%12,7) bir uygulama olarak tanımlamışlardır. Bu tanım aslında 

öğrencilerin stajdan beklentilerinin neler olduğunu ifade etmektedir. 

Çalışmaya katılan 204 öğrenci (%95,3) stajın zorunlu olması, 158 öğrenci (%73,8) ise stajda 

devam zorunluluğunun olması gerektiğini ifade etmiştir. Stajın devamlılığı sağlanabildiği sürece 

etkinliği de artar. Staj süresinin 30 gün olmasının uygun olduğu görüşü de %57 oranında kabul 

görmüştür. Öğrencilerin %79,9’u yaptıkları stajın ikinci sınıf derslerine katkı sağladığı 

düşüncesinde olup, %81,3’ünün uygulama sırasında teorik eksiklerini giderdiğini ifade etmesi bu 

sonucu destekler niteliktedir. Karacan ve Karacan (2004) çalışmalarında, öğrencilerin % 58’i 

yaptıkları stajın derslerine katkı sağladığını ifade etmiştir. Aydemir (2016) çalışmasında, benzer 

olarak öğrencilerin büyük bir bölümünün, staj süresini yeterli bulduğunu ve stajın ikinci sınıf 

derslerine katkı sağladığını belirtmiş ve stajların daha etkin hale getirilebilmesi için denetimin 

yapılmasının gerekliliğini ifade etmiştir. Şahin ve diğerlerinin  (2010) sağlık hizmetleri meslek 

yüksekokulu öğrencilerinin staj eğitimine ilişkin görüşlerini belirlenmeyi amaçladıkları 

çalışmada, staj eğitiminin teorik eğitimi daha iyi kavrama, mesleği tanıma, iş hayatı ve iş 

ilişkileri hakkında fikir edinme konusunda amacına ulaştığı, mevcut sorunlarında bilinçli bir 

yaklaşımla aşılabilecek sorunlar olduğu sonucuna varmışlardır.  

Öğrenciler %77,1 oranında teorik bilgilerinin uygulamalarla örtüşmediğinin ifade etmiş, bunun 

sebebi olarak %27,1 oranında çalışma ortamının yetersiz teknik donanımını, %26,6 oranında ise 

teknik ekibin yetersiz bilgiye sahip olmasını göstermiştir. Staj yapılan her hastanenin yeterli 

cihaz ve ekipmana sahip olmayışı, uygulamalar konusunda kısıtlamalara sebep olabilir. Bu 

durum da stajın etkinliği azaltabilir. Teknik ekip, kimi zaman işin gerektirdiği teorik alt yapıyı 

taşımamakta veya bu bilgi donanımına sahip olduğu halde ortamdaki alışılagelen uygulamaları 

sürdürerek işlemin gerektirdiğinden farklı uygulamalar yapabilmektedir. Söz konusu insan 

sağlığı olduğundan kimi zaman yapılan hatalı uygulamaların bedeli ağır olabilir veya telafisi 

olmayabilir. Bu nedenle çalışanlar uygulamaları olması gerektiği şekliyle yapmalı ve stajyerlere 
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doğru örnek olmalıdır. Aydın ve Argun (2010) çalışmalarında, öğrencilerin uygulama alanında; 

fiziki yetersizlik, vaka çeşitliliğinin azlığı, tüm uygulamalı derslerle ilgili klinik imkânı 

bulamama, servis hemşireleri ile olan iletişim eksikliği, öğretim elemanlarından yeterince 

yararlanamama ve onların model olmadaki eksikliklerden dolayı hastane uygulamalarına 

isteyerek katılmadıklarını tespit etmişlerdir. 

Yaz stajı süresince kendisinden mesleğiyle ilgili olmayan işleri yapması istenen öğrenci sayısı 

81’dir (%37,9). Günü kurtarmak ve işleyişi devam ettirmek için stajyerlerin staj sürelerini verimli 

kullanmasının engellendiği ve mesleki gelişiminin göz ardı edildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Pratik yapma imkanının fazla olmasının stajdan memnun kalma nedenleri arasında ilk sırada yer 

alması beklentilerin de o yönde olduğunu göstermektedir.  

Staj süresince yeterli ilgi görmediğini düşünen 67 kişi bunun sebebini  %31 oranda stajyerlere 

geçici eleman gözüyle bakılması, % 26 oranında stajyerlerin bir yük olarak görülmesi,  % 19 

oranında stajyerlere güven duyulmaması, % 16 oranında işlerinin yoğun olması, % 6 oranında 

çalışanların yeterli bilgiye sahip olmamaları, % 2 oranında müdahale edilen vakaların hayati 

tehlikesinin olması şeklinde açıklamışlardır. Karacan ve Karacan (2004) yaptıkları çalışmada, 

stajyerlere kurum tarafından yeterli bilgi verilmemesinin sebepleri arasında, işyerindeki işlerin 

yoğunluğu ve stajyerlere geçici eleman gözüyle bakılması ön sıralarda yer almaktadır. Tektaş ve 

diğerlerinin (2016) yaptıkları çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde; öğrencilerin staj 

yaptıkları kurumlarda mesleki ve beceri eğitimini yetersiz buldukları, tüm bölümlerde 

çalışmalarına izin verilmediği ve çalıştıkları bölümlerde deneyim kazanmalarına ve becerilerini 

geliştirmelerine yardımcı olunmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. Aydemir’in (2016) yaptığı 

çalışmada benzer olarak, öğrencilerin bir bölümünün staj yapılan kurumda stajyerlere geçici 

eleman gözüyle bakıldığından staj sırasında yeterli bilgi verilmediği sonucuna ulaşılmıştır.  

Karacan ve Karacan (2004) yaptıkları çalışmada öğrenciler, staj yerlerinde kendilerine yeterli 

düzeyde bilgi verilmemesinin nedenleri olarak daha çok işlerin yoğunluğunu ve kendilerine 

geçici eleman olarak bakılmasını ileri sürmüşlerdir. Stajın beklenen faydayı sağlayabilmesi için 

denetimin artırılması gerektiği ve uygun staj yerinin seçiminin önemli faktörler arasında yer 

aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ankete katılan öğrencilerin % 76,2’si stajını yine aynı kurumda yapmak istediklerini, %75,2’si 

mezun olduktan sonra staj yaptıkları kurumda çalışmak istediklerini belirtmişlerdir. Bahadır ve 

Oğuz’un (2012) yaptıkları çalışmada bizim çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlara benzer şekilde 

öğrenciler % 75,11 oranında aynı işyerinde tekrar staj yapmak istediklerini belirtmişlerdir. 

Karacan ve Karacan (2004) çalışmalarında, ankete katılan öğrencilerin %61’inin imkan verilse 

stajını yine aynı kurumda yapmak istediği,  % 64’ünün ise mezun olduktan sonra staj yaptıkları 

kurumda çalışmak istediği sonucuna ulaşmışlardır.    

Sağlık çalışanları, içinde hiyerarşik bir düzenin yer aldığı çalışma gruplarının birer üyesidir. 

İşlerin sağlıklı yürütülebilmesi için bu çalışanların hem birbirleriyle, hem de hastayla olan 

iletişimlerinin iyi olması gerekir. Çalışmaya katılanların % 93,9’u staj uygulamasının insanlarla 

sağlıklı iletişim kurma yeteneklerinin arttırdığını ifade etmiştir. %90,7’si yaptıkları stajın 
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kendilerine hiyerarşik bir yapıda çalışma konusunda deneyim kazandırdığını, %82,2’si staj 

süresince sorumlularıyla yeterli iletişim kurduğunu düşünmektedir.  İletişim kabiliyeti ve grup 

içinde çalışma deneyimi kazandırma anlamında stajın beklenen hedefe ulaştığı görülmektedir.  

Çalışmaya katılan 189 öğrenci (%88,3), staj sırasında, bir sorunla karşılaştığında, bu sorunun 

çözümüne yönelik bir girişimde bulunduğunu ifade etmiştir. Bu durum öğrencilerin stajyer 

olmalarına rağmen problemlerin çözümünde etkili olabileceklerini düşünmeleridir. Bu durum 

yapılan bu stajın mesleklerinin gerektirdiklerini her yönüyle yapmaya bir hazırlık olarak 

değerlendirilebilir. Katılımcıların %15,7’sinin stajı kendilerine özgüven ve cesaret kazandıran bir 

uygulama olduğu görüşü bu durumu desteklemektedir.  

Öğrencilerin uygulama ortamında bulunması ve bu ortamda kendilerine uygulama yapma fırsatı 

tanınması, öğrencilere mesleğini daha iyi tanıyabilme şansı sunar. Bu durumu destekler nitelikte 

araştırmaya katılanların %85’i yaz stajının mesleğine olan ilgisini arttırdığını ifade etmiştir. 

Ünver ve diğerleri (2013) hemşirelik son sınıf öğrencilerinin acil servis klinik uygulamasına 

ilişkin beklentilerini ve görüşlerini belirlemeyi amaçladıkları çalışmada, acil servis klinik 

uygulaması süresince, klinik eğitim çevresinin olumlu olduğu ve acil servis klinik 

uygulamalarının öğrencilerin hemşirelik becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra mesleki 

gelişimlerine de önemli katkılar sağladığını belirlemişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin; % 50,9’u stajını kamu hastanelerinde, %49,1 ‘i özel sektöre ait 

hastanelerde tamamlamıştır. Yaptığı stajdan memnun kalanların %54,5’ini stajını kamu 

hastanelerinde yapanlar oluşturmaktadır. Bu durum, kamu hastanelerinin öğrencilerin stajdan 

beklentilerini daha çok karşıladığını göstermektedir.  

Katılımcılar stajdan memnun kalma nedenleri olarak, pratik yapma imkanının fazla olmasını 

(%32,8), çok sayıda vaka görme şansı bulmalarını (%25,8), personelin ilgili olmasını (%22,7) ve 

staj yaptığı kurumun ikamet ettiği yere yakın olmasını (%12) göstermişlerdir. Çalışkan ve Aksöz 

(2005) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin yaz stajında genel olarak yıl içinde karşılaşmadıkları 

uygulamalar ile daha fazla karşılaştıklarını saptamışlardır. Yaz stajının öğrenciler için beceri 

gelişimi açısından önemli bir fırsat sağladığını, öğrencilerin dersin hedefleri doğrultusunda daha 

fazla sayıda ve çeşitte uygulama ile karşılaşması ve yapabilmesi için okul ile hastane arasında 

işbirliğini sağlayan protokollerin düzenlenmesi gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmamızda 

öğrenciler, stajdan memnun kalmama sebeplerini; personelin ilgili olmaması (%24,0), staj yaptığı 

kurumdaki stajyer sayısının fazla olması (%19,9), ikamet ettiğim yere uzak olması (%14,6), 

pratik yapma imkanının olmaması (%14,2), staj sırasında karşılaştığı vaka sayısının az olması 

(%7,5) ve staj süresinin kısa olması (%6,7) olarak sıralamışlardır.  Sorumlu başına düşen öğrenci 

sayısının azaltılarak stajyerlere olan ilginin arttırılması, gözlemleyeceği vaka sayısının artışı ve 

bu vakalarda uygulama şansı yakalaması ile öğrencilerin stajdan memnuniyeti artacaktır.  

Araştırmaya katılan öğrenciler, uygulamada yaşanan sorunların temel nedenlerini; uygulama için 

fırsat verilmemesi (%24,4), teorik bilgileri uygulamada kullanamama (%18,8), staj 

sorumlularının ilgisizliği (%16,2), teorik olarak yeterli bilgiye sahip olmama( %15,5),  kendine 

güvenmeme ve hata yapmaktan korkma (%14,4) olarak sıralamışlardır. Tekniker adayı 
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stajyerlerin sorumluluğu çoğunlukla, yine birimde çalışan teknikerlere verilir. Uygulamada 

yaşanan sorunların kaynağı olarakta ilk sırada kendilerinden sorumlu sağlık teknikerlerinin 

gösterilmesi (%26,4) bu durumu desteklemektedir.  

Katılımcıların, yaz stajını daha etkin hale getirmek için önerileri değerlendirildiğinde, en yüksek 

payla (%37) birim çalışanlarının ilgisinin arttırılması gerekliliği dikkat çekmektedir. Karadağ ve 

diğerlerinin (2013) öğrenci hemşirelerin klinik uygulamada karşılaştıkları güçlükler ve klinik 

hemşireler hakkındaki görüşlerini belirlemeyi amaçladıkları çalışmalarında,  öğrencilerin 

hemşirelerden yeterli destek görmediğini ifade ettiklerini belirlemişler ve bu doğrultuda öğretim 

elemanlarının iyi bir rol model olmaları ve klinik hemşireleri ile eğitimcilerin işbirliğinin 

sağlanması gerektiği önerisinde bulunmuşlardır. Çalışmamızda, aynı kurumda staj yapan stajyer 

sayısının fazla olmaması (%18.1), staj süresince rotasyon olması (%14), denetimin arttırılması ( 

%12,8), yıl içi stajların arttırılması (%9,3) ve staj süresinin arttırılması (%7,3) diğer önerileri 

oluşturmaktadır. Gökdoğan ve Sarıgöz’ün (2012)  meslek yüksekokulu öğrencilerinin Mesleki 

Uygulama Dersi’ne yönelik görüşlerini değerlendirdikleri çalışmada, öğrencilerin dersle ilgili 

görüşlerinin olumlu yönde olduğu, uygulama derslerinde edindikleri tecrübe, bilgi ve 

deneyimlerin ileriki iş hayatlarında kendilerine kolaylık sağlayacağını düşündükleri, ancak 

mesleki uygulama ders saatlerinin az buldukları sonucuna varmışlardır.  

Sonuç olarak, staj eğitimi sağlık teknikerlerinin eğitiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Eğitim 

süresince kazanılan teorik bilgiler uygulamada kullanılabildiğinde anlam kazanır. Stajın 

eğitimdeki rolünü tamamlayabilmesi için staj yapılacak kurumlar eğitebileceği sayıda stajyer 

almalı ve tüm stajyerlere kendi alanında uygulama yapma fırsatı tanımalıdır. Öğrencilerin staj 

süresince programın gerektirdiği bütün uygulamaları gözlemleyebilmeleri için uygulama alanları 

arasında rotasyon yapılmalıdır. Stajyerlere alanı dışında işler verilerek zaman kaybı yaşamasının 

önüne geçilmelidir. Birim çalışanlarının, özellikle kendilerinden sorumlu sağlık teknikerlerinin 

ilgisinin arttırılması öğrencilerin staja olan olumlu yaklaşımını arttırır. Teknik ekibin bilgilerini 

gelişmeler doğrultusunu güncellemesi de stajyerlere yol gösterici olmaları açısından önemlidir. 

Staj sırasında denetimin arttırılması gerekliliği takibin sağlanabilirliği açısından önemlidir. Ön 

lisans eğitiminin, iki yıllık bir eğitim olması ve kısa süre sonrasında bu öğrencilerin iş hayatında 

yer alacağı yaklaşımıyla stajyerlere geçici eleman gözüyle bakılmamalı, aşamalı olarak uygulama 

yapma fırsatı tanınmalı ve bu yolla mesleki deneyim kazanmalarının önü açılmalıdır. Staj 

uygulamaları ile öğrencilerin, teorik bilgilerindeki eksikler tamamlanmalı, iş hayatına 

adaptasyonları sağlanmalı, mezuniyetten sonra iş hayatına atılmadan uygulamaya yönelik 

kaygıları azaltılmalıdır. Bu yolla kendine güvenen, mesleğinin gerekliliklerini tam anlamıyla 

yapma yetisine sahip bireyler yetiştirilebilir. Bu kazanımların gerçekleştirilebilmesinde stajların 

verimli geçmesi büyük öneme sahiptir. Bu çalışmanın da stajda yaşanan aksaklıklara ışık tuttuğu 

ve stajların etkinliğini arttırmak için aksaklıkların giderilmesine yönelik önlemlerin 

belirlenmesinde yol gösterici olacağı düşünülmektedir.  

 

 



 

747 

 

 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Kaynaklar 

Aydemir, D. H. (2016). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaz Stajı Uygulamasına Bakışı: Sağlık Hizmetleri 

Örneği. Turkish Journal of Life Sciences, 1(1), 34-42. 

Aydın, M. F. ve Argun, M. Ş. (2010). Bitlis Eren Üniversitesi sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin 

hastane uygulamalarından beklentileri ve karşılaştıkları sorunlar. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Dergisi, 1 (4) 209-2013. 
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OKUL DIŞI ÖĞRENME DESTEKLİ STEM ETKİNLİKLERİNİN 

ÖĞRENCİLERİN FEN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ  
 

 

Büşra Tuğçe KAYABAŞ238, Güliz AYDIN239 
 

 

ABSTRACT 
 

The Effect of Outdoor Learning Supported Stem Activities on Students’ Academic Achievement. In 

this research, the effect of outdoor learning supported STEM activities on the academic achievement 

of "Pure Substances and Mixtures" unit of the seventh grade students was examined. Pre test and 

post-test control group semi-experimental model was used in the study. The study was conducted 

with a total of 42 (20 in the experimental group and 22 in the control group) students in a secondary 

school in the Muğla city center in the 2017-2018 academic year. "Pure Substance and Mixture 

Academic Achievement Test" has been developed to apply to students before and after outdoor 

learning supported STEM activities. This test consists of 20 multiple choice questions on "Mixtures", 

"Separation of Mixtures", "Domestic Wastes and Recycling". There was no significant difference 

between pre-test academic achievement scores of students in experimental and control groups. The 

students in the experimental group went to Ortaca Kar Recycling Facility and Köyceğiz Waste Water 

Treatment Plant within the scope of outdoor learning. Students have observed on processess of 

domestic wastes, treatment of waste waters. Than students in the experimental group performed 

"Wastewater Treatment", "Let’s Make Waste Compactor" and "Let’s Make Waste Mixer" STEM 

activities with five groups consist of four students. The students in the control group performed the 

activities in the seventh grade science course textbook in four groups of 4 students and two groups of 

3 students. The answers to the four questions of the academic achievement test questions applied as 

pre-test and post-test are given; were analyzed in the SPSS.22 statistical software by giving one 

point to the correct option and zero to the false options. Tests were performed with normality test; 

normal distribution of the data was observed and t test analysis was performed for independent 

groups. In the study, there was a significant difference in favor of the experimental group among the 

post test achievements of the experimental and control group students. It can be said that the STEM 

activities have a positive effect on the academic achievement of the students on "Pure Substances 

and Mixtures". It may suggest for students to be provided with information on materials (such as 

how to start the mini DC motor) that will be used in STEM activities. 

Keywords: Outdoor learning, STEM activities, Science education. 

 

ÖZET 
Araştırmada, okul dışı öğrenme destekli STEM etkinliklerinin yedinci sınıf öğrencilerinin “Saf 

Madde ve Karışımlar” ünitesindeki akademik başarılarına etkisi incelenmiştir. Araştırmada ön test-

son test kontrol gruplu yarı deneme modeli kullanılmıştır. Araştırma, 2017-2018 öğretim yılında 

Muğla il merkezinde bulunan bir ortaokuldaki toplam 42 (deney grubunda 20, kontrol grubunda 22) 

yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Öğrencilere okul dışı öğrenme destekli STEM 

etkinliklerinden önce ve sonra uygulamak için “Saf Madde ve Karışımlar Akademik Başarı Testi” 

geliştirilmiştir. Bu test, “Karışımlar”, “Karışımların Ayrılması”, “Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm” 

                                                 

 

 

238 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, btugcekayabas@gmail.com. 
239 Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, gulizaydin@mu.edu.tr. 
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konularına ilişkin çoktan seçmeli 20 sorudan oluşmaktadır. Deney ve kontrol gruplarındaki 

öğrencilerin ön test akademik başarı puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Deney 

grubundaki öğrencilerle okul dışı öğrenme kapsamında Ortaca Kar Geri Dönüşüm Tesisi ve Köyceğiz 

Atık Su Arıtma Tesisine gidilmiştir. Öğrenciler evsel atıklara yapılan işlemler ve atık suların nasıl 

arıtıldığını gözlemişlerdir. Daha sonra, deney grubundaki öğrenciler dörder kişilik beş grup halinde 

“Atıksumatik Yapalım”, “Çöpleri Sıkıştıran Araba Yapalım” ve “Çöp Mikseri Yapalım” STEM 

etkinliklerini yapmışlardır. Kontrol grubundaki öğrenciler ise 4’er kişilik dört grup ve 3’er kişilik iki 

grup şeklinde yedinci sınıf Fen Bilimleri ders kitabında yer alan etkinlikleri yapmışlardır. Ön test ve 

son test olarak uygulanan dört seçenekli akademik başarı testi sorularının cevaplarına ilişkin 

veriler; doğru seçeneğe bir, yanlış seçeneklere sıfır puan verilerek SPSS.22 paket programında analiz 

edilmiştir. Verilere normallik testi uygulanmış; verilerin normal dağılıma uyduğu görülmüş ve 

bağımsız gruplar için t testi analizi yapılmıştır. Çalışmada, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin 

son test başarıları arasında deney grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. STEM etkinliklerinin 

öğrencilerin “Saf Madde ve Karışımlar” konularındaki akademik başarılarına olumlu etkileri olduğu 

söylenebilir. Öğrencilere STEM etkinliklerinde kullanacakları malzemelerle ilgili malzeme bilgisi 

(motorun nasıl çalıştırılacağı gibi) verilmesi önerilebilir.  

Anahtar Sözcükler: Okul dışı öğrenme, STEM Etkinlikleri, Fen eğitimi. 
 

GİRİŞ 

Yenilikçi 21. Yüzyılda bilim ve teknolojideki hızlı gelişmelere uyum sağlayabilecek bireylerin 

yetişmesi amacıyla öğrenme ortamlarında yeni yaklaşımlar kullanılmaktadır. Bunlardan biri de 

STEM yaklaşımıdır. STEM; Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik disiplinlerinin entegre 

edilmesine dayalı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım, öğrencilere Fen kavramlarını anlamlı öğrenme 

konusunda derin bir anlayış kazandırmaktadır (Neo, Neo ve Tan, 2012). Önemli Fen 

kavramlarının Matematik, Mühendislik ve Teknolojideki uygulamaları, öğrencilerin etkinliklerle 

uğraşarak günlük hayat bağlamıyla ilişki kurmalarını desteklemektedir. STEM eğitimi, 

öğrenmeyi öğrenciler için daha anlamlı kılmaktadır (Stohlmann, Moore ve Cramer, 2013). 

Öğrencilerin bizzat kendilerinin yaparak-yaşayarak öğrenmelerini destekleyecek probleme dayalı 

okul dışı STEM etkinliklerinin, onların 2018 Fen Bilimleri Öğretim Programının vizyonunu 

oluşturan fen okuryazarı bireyler olarak Fen Bilimlerine ilişkin bilgi ve becerileri kazanmalarına 

katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Fen Bilimleri Öğretim Programında, öğrenenin kendi aktif katılımının sağlandığı öğrenme 

alanlarının oluşturulmasının önemi üzerinde de durulmaktadır. Bu öğrenme alanlarının sınıf 

içerisinde ya da okul dışında öğrencinin ilgisini çekebilecek ve onu sürecin bir parçası 

yapabilecek şekillerde tasarlanmasının, bu sürecin verimliliği açısında önemli olabileceği 

düşünülmektedir. Okul dışı öğrenmenin içerisinde probleme dayalı STEM yaklaşımının ele 

alınması, öğrencilerin hem günlük yaşamla bağ kurmalarını hem de Fen, Teknoloji, Mühendislik 

ve Matematik disiplinlerinin entegre edilmesiyle anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaktadır 

(Altıntaş, 2014).  

Yapılan çalışmalarda öğrencilerin karışımlar konusuna yönelik olarak öğrenme zorlukları 

yaşadıkları (Taşdemir ve Demirbaş, 2010) ve birtakım kavram yanılgılarına sahip oldukları 

(Koray, Akyaz ve Köksal, 2007; Tezcan ve Bilgin, 2004)  görülmektedir. Araştırmada, probleme 

dayalı okul dışı STEM etkinliklerinin yedinci sınıf öğrencilerinin “Karışımlar”, “Karışımların 
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Ayrılması” ve “Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm” konularındaki akademik başarılarına etkisinin 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Günlük yaşamla iç içe olan bu konularda probleme dayalı okul dışı 

öğrenme ortamlarında STEM etkinlikleriyle tasarım yapıp, yapılan tasarımları uygulamaya 

çalışarak öğrenmenin, öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine katkılar sağlayacağı umulmaktadır. 

Araştırma, okul dışı öğrenme ortamlarının güncel yaklaşımlarla entegre edilmesi açısından 

öneme sahiptir. Öğrencileri günlük yaşamda karşılaşabilecekleri STEM disiplinleriyle ilgili 

problemlere hazırlamanın, akademik başarıları üzerinde olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir. 

Çevreye ilişkin davranışların değişmesi, tutumların artması ancak iyi bir çevre eğitimiyle 

mümkündür (Özbuğutu, Karahan ve Tan, 2014).  “Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm” konusunun 

etkin bir şekilde öğrenilmesinin, öğrencilerin çevre farkındalıklarını da olumlu etkileyeceği 

düşünülmektedir.  

 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, verilerin toplanması ve analizine ilişkin bilgiler 

yer almaktadır. 

Araştırma Modeli 

Araştırmada ön test-son test kontrol gruplu yarı deneme modeli kullanılmıştır. Ön test- son test 

kontrol gruplu modelde, yansız atama ile oluşturulmuş iki grup (deney ve kontrol grubu) bulunur. 

Her iki grupta da deney öncesi ve deney sonrası ölçmeler yapılır (Karasar, 2014). 

Çalışma Grubu 

Çalışma, 2017-2018 öğretim yılında Muğla il merkezinde bulunan bir ortaokuldaki toplam 42 

(deney grubunda 20, kontrol grubunda 22) yedinci sınıf öğrencisi ile gerçekleştirilmiştir. Fen 

Bilimleri Öğretim Programında “Madde ve Doğası” konu alanındaki “Saf Madde ve Karışımlar” 

ünitesinde; “Karışımlar”, “Karışımların Ayrılması” ve “Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm” konuları 

için ayrılan süre 16 ders saatidir. Deney ve kontrol gruplarında etkinlikler, programda önerildiği 

gibi 16 ders saati süresince uygulanmıştır. 

Verilerin Toplanması 

Veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından “Saf Madde ve Karışımlar Akademik Başarı 

Testi” geliştirilmiştir. Bu test için Bloom Taksonomisine uygun olarak belirtke tablosu 

oluşturulup, dört seçenekli 30 soru hazırlanmıştır. Üç öğretim üyesi, iki doktora öğrencisi ve dört 

Fen Bilimleri öğretmeninin uzman görüşleri doğrultusunda 24 soruya indirgenen “Saf Madde ve 

Karışımlar Akademik Başarı Testi”nin pilot çalışması Muğla il merkezindeki 304 sekizinci sınıf 

öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Soruların cevapları doğru-yanlış şeklinde; doğru seçeneğe bir, 

yanlış seçeneğe sıfır puan verilerek kodlanmıştır. SPSS 22.0 İstatistik Programında Kuder-

Richardson (KR-21) güvenirlik katsayısı 0,756 olarak bulunmuştur. Testin madde güçlük ve 

madde ayırt edicilik indeksleri hesaplanmış; yapılan analiz sonucunda 4 soru testten çıkarılmıştır. 

Tablo 1’de, Saf Madde ve Karışımlar Akademik Başarı Testinin madde güçlük ve madde ayırt 

edicilik indekslerinin hesaplanmasından sonraki son şekline yönelik belirtke tablosu verilmiştir. 
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Tablo 1. Saf Madde ve Karışımlar Akademik Başarı Testi Belirtke Tablosu 

 

                                                           Bilişsel Alan /  

                                                                Bloom Taksonomisi 

 

 Konu / Kazanım 

H
a

tı
rl

a
m

a
 

A
n

la
m

a
 

U
y

g
u

la
m

a
 

A
n

a
li

z
 

T
O

P
L

A
M

 

F.7.4.3. 

Karışımlar 

F.7.4.3.1. Karışımları, homojen ve heterojen olarak 

sınıflandırarak örnekler verir. 

 1* 1   

 

 

5 
F.7.4.3.2. Günlük yaşamda karşılaştığı çözücü ve 

çözünenleri kullanarak çözelti hazırlar. 

 1   

F.7.4.3.3. Çözünme hızına etki eden faktörleri deney 

yaparak belirler. 

  1 1 

F.7.4.4. 

Karışımların 

Ayrılması 

F.7.4.4.1. Karışımların ayrılması için kullanılabilecek 

yöntemlerden uygun olanı seçerek uygular. 

  

3 

 

2 

  

5 

 

 

 

F.7.4.5. Evsel 

Atıklar ve Geri 

Dönüşüm 

F.7.4.5.1. Evsel atıklarda geri dönüştürülebilen ve 

dönüştürülemeyen maddeleri ayırt eder. 

 2    

 

 

10 
F.7.4.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne 

ilişkin proje tasarlar. 

 2  1 

F.7.4.5.3. Geri dönüşümü, kaynakların etkili kullanımı 

açısından sorgular. 

1 2  1 

F.7.4.5.4. Yakın çevresinde atık kontrolüne özen 

gösterir. 

 1   

Toplam  1 12 4 3 20 

 

*Bloom Taksonomisinin altındaki sayılar; testte, hangi kazanımla ilgili bilişsel alanın hangi düzeyinde kaç soru yer 

aldığını göstermektedir. 

 

Testin son şekli, Fen Bilimleri Öğretim Programındaki “Karışımlar”, “Karışımların Ayrılması”, 

“Evsel Atıklar ve Geri Dönüşüm” konularının Tablo 1’deki kazanımlarını kapsayacak şekilde 

geliştirilen dört seçenekli 20 sorudan oluşmaktadır. 

Deney grubundaki öğrencilerle “Köyceğiz Atık Su Arıtma Tesisi” ve “Ortaca Kar Geri Dönüşüm 

Tesisi”ne ders gezileri yapılmış; öğrenciler evsel atıklara yapılan işlemleri ve atık suların nasıl 

arıtıldığını gözlemlemişlerdir. Daha sonra, deney grubundaki öğrenciler dörder kişilik beş grup 

halinde “Atıksumatik Yapalım”, “Çöpleri Sıkıştıran Araba Yapalım” ve “Çöp Mikseri Yapalım” 

STEM etkinliklerini yapmışlardır. Öğrencilerin etkinlik çalışma yapraklarındaki senaryolarda yer 

alan problemi fark etmeleri, probleme çözüm yolu bulmaları ve zihinlerinde oluşturdukları 

tasarımlar için önce mini tasarımlar yapmaları, daha sonra asıl tasarımlarını çizmeleri ve 

uygulamaları beklenmiştir.  

Probleme dayalı STEM etkinliklerine yönelik dört disiplin için kazanımlar belirlenmiştir. Tablo 

2’de örnek olarak “Çöpleri Sıkıştıran Araba Yapalım” etkinliğine ilişkin kazanımlar verilmiştir. 
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Tablo 2. Çöpleri Sıkıştıran Araba Yapalım” Etkinliği Kazanımları" 

 

Fen F.7.4.5.2. Evsel katı ve sıvı atıkların geri dönüşümüne ilişkin proje tasarlar. 

Matematik Tasarlanan aracın ağırlığının sıkıştırma işlemi için fazla olması ve motorun, 

tekerlekleri döndürerek aracı hareket ettirebilmesi gerektiği konusunda akıl yürütür. 

Kullanılan malzemelerin büyük-küçük orantılarına ve uyumuna dikkat eder. 

Mühendislik Çöpleri sıkıştırma özelliğine sahip araç tasarlar. 

Çöpleri sıkıştırma özelliği olan aracı test eder. 

Teknoloji Elektrik devresine bağlı motoru kullanır. 

Gerekli araç gereci seçerek malzemeleri şekillendirir. 
 

Kontrol grubundaki öğrenciler ise gruplar halinde Fen Bilimleri ders kitabında yer alan “Temas 

Yüzeyinin Çözünme Hızına Etkisi”, “Sıcaklığın Çözünme Hızına Etkisi”, “Karıştırmanın 

Çözünme Hızına Etkisi”, “Toprak Kullanarak Suyu Temizleyebilir miyiz?” ve “Geri Dönüşümlü 

Kağıt Yapalım” etkinliklerini yapmışlardır.  

 

Verilerin Analizi  

Araştırmada “Saf Madde ve Karışımlar Akademik Başarı Testi” verilerinin analizi için SPSS 22 

paket programı kullanılmıştır. Verilere Shapiro-Wilk normallik testi uygulanmış; p>0.05 

olduğundan (Deney grubu pön test=0.86, pson test=0.78; kontrol grubu pön test=0.26, pson test=0,52) 

verilerin normal dağılım gösterdiği görülmüştür. Bu nedenle, verilerin analizi için parametrik bir 

test olan bağımsız gruplar için t testi analizleri yapılmıştır.  

 

BULGULAR 

Bu bölümde, araştırma verilerinden elde edilen bulgular yer almaktadır. 

Tablo 3, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin ön testte Saf Madde ve Karışımlar 

Akademik Başarı Testinden aldıkları puanların bağımsız gruplar için t- testi ile karşılaştırılmasını 

göstermektedir. 

 

Tablo 3. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Ön Test Akademik Başarı 

Puanlarının Bağımsız Gruplar için t-Testi ile Karşılaştırılması 

 

Akademik Başarı Testi X N S sd t p 

Deney Grubu ön test 9.25 20.00 2.95 40.00 -1.57 0.26 

Kontrol grubu ön test 8.23 22.00 2.78 
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Tablo 3’e göre, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin ön test akademik başarı puanları 

arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (p=0.26>0.05). Bundan dolayı, deney ve kontrol 

gruplarındaki öğrencilerin başlangıçtaki akademik başarı puanlarının denk olduğu söylenebilir. 

 

Öğrencilerin deneysel uygulamadan sonraki Saf Madde ve Karışımlar Akademik Başarı Testi 

puanlarının t-testi ile karşılaştırılmasından elde edilen sonuçlar Tablo 4’te görülmektedir. 

 

Tablo 4. Deney ve Kontrol Gruplarındaki Öğrencilerin Son Test Akademik Başarı 

Puanlarının Bağımsız Gruplar için t-Testi ile Karşılaştırılması 

 

Akademik Başarı Testi X N S sd t p 

Deney Grubu son test 12.90 20.00 4.23 32.03  -3.02 0.005 

Kontrol grubu son test 9.55 22.00 2.74 

                    

Tablo 4’te, deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin son test akademik başarı puanları 

arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p=0.005<0.05). Okul dışı 

STEM etkinliklerinin, öğrencilerin akademik başarı puanlarının artmasını sağladığı söylenebilir. 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Başlangıçta deney ve kontrol gruplarındaki öğrencilerin akademik başarı puan ortalamaları 

arasında anlamlı bir fark bulunmadığı görülmüştür. Okul dışı öğrenme destekli STEM etkinlikleri 

sonrası, son test akademik başarı puanlarında deney grubu lehine anlamlı bir artış olmuştur. Bu 

araştırmada, okul dışı öğrenme destekli STEM etkinliklerinin, öğrencilerin Saf Madde ve 

Karışımlar” ünitesi konularına ilişkin akademik başarılarını artırdığı söylenebilir. Irkıçatal (2016) 

da yaptığı çalışmada, mühendislik dizayn süreci doğrultusunda uygulanan STEM içerikli okul 

sonrası etkinliklerin, yedinci sınıf öğrencilerinin Basit Makineler konusundaki başarılarını 

olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Nugent, Barker, Grandgenett ve Adamchuk (2010) 

tarafından yapılan çalışmada da,  deney grubu ile gerçekleştirilen 40 saatlik bir STEM yaz kampı 

uygulaması sonuçlarına göre, deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre 

öğrenme düzeylerinde anlamlı bir artışın olduğu belirtilmiştir. Ercan ve Şahin (2015) de 

çalışmalarında, tasarım temelli Fen eğitimi uygulamalarının 7. sınıf öğrencilerinin akademik 

başarılarının artmasına katkı sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. 

Araştırmayla ilgili olarak; “Çöp sıkıştıran Araba Yapalım” etkinliğinde elektrik motorunun nasıl 

çalıştırılacağı vb. konularda STEM etkinliklerine yönelik malzeme bilgisi verilmesi ve okul dışı 

öğrenme ile STEM etkinliklerinin iyi entegre edilmesi önerilebilir. 
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RİSKLİ ALKOL KULLANIMI OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE 

SOSYAL ANKSİYETE VE SOSYAL DESTEK TÜRLERİ ARASINDAKİ 

İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

 
 

 Süleyman KAHRAMAN240, Gözde AVAR241  
 

 

ÖZET 
Alkol günümüzün temel sorunu haline gelmiştir. Alkol bağımlılık yapıcı maddeler arasında en sık 

karşılaşılan olgulardan bir tanesidir. Alkol kullanımı birçok organik ve psikiyatrik problemi 

beraberinde getirebilir. Alkolizm; kişilerin sürekli olarak alkol tüketim davranışında bulunması ve 

normal kullanımından fazla alkol tüketmesidir. Aynı zamanda alkolü bir başa çıkma mekanizması 

olarak görmesiyle birlikte aşırı alkol tüketiminde bulunmasıdır. Bireylerin sağlık problemlerine 

sahip olmasına, sosyal ve meslek alnında işlevsellikte bozulmalara yol açmaktadır. Bu çalışmanın 

amacı riskli alkol kullanımı bulunan ve bulunmayan kişilerde sosyal anksiyete ve sosyal destek 

türleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu araştırmaya toplamda 339 kişi katılmıştır. Riskli alkol 

kullanımı olmayan katılımcıların 128’i kadın, 89’u erkektir. Riskli alkol kullanımı olan katılımcıların 

58’i kadın, 64’ü erkektir. Katılımcıların yaşları 18-65 arasında değişkenlik göstermektedir. Veri 

toplamak için demografik bilgi formu, katılımcıların riskli alkol kullanımını ölçmek için alkol 

kullanım bozuklukları tanıma testi, sosyal anksiyete bozukluğu için Liebowitz sosyal anksiyete 

ölçeği ve çok boyutlu agılanan sosyal destek ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada toplanılan veriler 

SPSS programı  kullanılarak analiz edilmiştir. Riskli alkol kullanımına göre katılımcıların toplam 

puanlara bakılarak kaçınma, sosyal anksiyete ve sosyal destekte anlamlı bir farklılık bulunmuştur 

fakat katılımcıların toplam kaçma puanında anlamlı bir farklılık saptanamamıştır. Son olarak 

ileride yapılacak olan çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Riskli alkol kullanımı, Sosyal Anksiyete, Algılanan sosyal destek. 

 

ABSTRACT 
Nowadays the consumption of alcohol has been become main problem for today’s word. Alcohol is the 

most common form of addictive substances. Alcohol use can cause many organic and psychiatric 

problems. The relationship between the types of social anxiety and social support in those with and 

without risky alcohol use was investigated.  A total of 339 people participated in this research. Of the 

participants without risky alcohol use, 128 were female and 89 were male. Of compliance with risky 

alcohol use, 58 are women, 64 are obese. The meanings of age are 18-65. Demographic information 

form, alcohol test used to measure internal use of risk alcohol, Liebowitz social anxiety scale for 

social anxiety disorder and multidimensional social support scale. SPSS program.  Depends on risky 

alcohol consuming, participants who have risky alcohol use most likely to have differences based on 

social anxiety and social support. Lastly, proposals have been made for places to be made in the 

future. 

Keywords: Risky alcohol use, Social anxiety, Perceived social support. 
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GİRİŞ 

Alkol, hem gelişimi hem de gelişmekte olan ülkelerde insanların yaşamları, üretkenliği ve sağlık 

sistemi üzerinde ciddi olumsuz bir etkiye sahiptir. 1983'te WHO, alkol tüketimiyle ilgili 

sorunların, halkın en önemli halk sağlığı sorunları arasında olduğunu ve insan sağlığı, refahı ve 

yaşamı için ciddi tehlikeler oluşturduğunu belirtmiştir (Jernigan ve ark. 2000). Alkol 

tüketimindeki artış fizyolojik, psikolojik ve toplumsal problemleri ortaya çıkarır (Turan ve ark., 

1999). Alkolizm; bireylerin sürekli olarak alkol tüketim davranışı göstermesi ve normal 

kullanımından fazla alkol tüketmesidir. Aynı zamanda başa çıkma mekanizması olarak aşırı alkol 

tüketmesidir. Bireylerin sağlık problemlerine sahip olmasına, sosyal ve meslek alnında 

işlevsellikte bozulmalara yol açmaktadır. Aşırı alkol tüketimi bireylerde alkol toleransının 

oluşmasına sebep olur. Alkol kullanım derecesi sürekli olarak artış eğilimi gösterir (Budak, 

2009). 

Alkolizm günümüzün temel sorunudur. Alkolizmle ilgili yapılan araştırmalarda; alkol bireyle 

başlayıp, alkol ve alkol kullanımı arasındaki ilişki, sosyal temsil, alkol bağımlılığının yapısı ve 

dinamiği ile devam eder. Alkol kullanımının başlatılmasında sosyo-kültürel faktörler temel 

olarak gösterilmiştir. Alkol, bağımlılık yapıcı amaçlar için en çok kullanılan maddedir. Alkol 

kötüye kullanımı, karmaşık bir sosyal etki ile birden fazla organik ve psikiyatrik sonuç doğurur. 

Alkol bağımlılığı terimi, "sosyal etiket" ile aşağılayıcı bir anlam ifade eder. Alkolizm tarafından 

dayatılan sosyal damgalamanın ötesinde, insanlığın eski zamanlardan beri bilincinde olan bu 

kavram, alkolizm kavramını 30'ların ortasında bir bozukluk olarak geliştirmiştir. Özellikle 

alkolizm, farklı klinik formları ve bireylerde öngörülebilir olan doğal bir evrim olmadan, bir 

bozukluktan çok uyumsuz bir sendrom olarak görülür. Tüketici modelini oluşturmak için 

insanların alkol ve alkol tüketimini nasıl algıladıkları anlamak önemlidir. Alkol bağımlılığının 

altında yatan tartışmasız bir genetik bileşenin ötesinde, aile temelli davranışları hedefleyen, 

tekrarlayan ve kolay aktarılan bir karaktere sahip bilişsel bir sürece dayanan, otantik bir sosyal 

aktarımdan bahsedebileceğini göstermektedir (Untu ve ark., 2015). 

Alkol bağımlılığında en sık karşılaşılan sorunlardan biri alkol kullanımına eşlik eden ek 

tanılardır. Alkol bağımlılığı farklı bir ruhsal bozuklukla birleştiğinde önemli sorunları 

beraberinde getirmektedir. Bu sorunları ayrı ayrı değerlendirip kategorize etmek, problemin 

çözümünü basitleştirir. Her ikisini de aynı kategoride değerlendirmek problemin çözümünü 

zorlaştırır. Problem karmaşık bir hale gelir ve tedavi süreci zorlaşır (Özpoyraz, Tamam ve 

Karakuş, 2008). Alkol kullanım bozukluğu ve anksiyete bozuklukları son 50 yıla kadar 

birbirinden ayrılarak değerlendirilirdi fakat son yıllarda alkol kullanım bozukluğu ve anksiyete 

bozukluğu tanıları birbirlerine benzemekte ve bazı noktalarda farklılaşmaktadır (Samancı ve ark., 

1995).  

Sosyal anksiyete bozukluğu diğer adıyla sosyal fobi; başka insanların yanındayken yemek yeme, 

içme, konuşma gibi davranışların başka insanların gözünde komik duruma düşeceğine inanıp bu 

durumdan anlamsız bir şekilde korkmasıdır. Sosyal anksiyete de asıl sorun korkudur. Son 
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zamanlarda sosyal fobi adı yerine sosyal anksiyete bozukluğu (SAB) olarak nitelendirilmektedir. 

Birey daha önceden tanımadığı insanlarla karşılaşması durumunda, kişinin başkalarının onu 

izlediğini, kendisinin küçük duruma düşeceği ya da utanç duyacağı biçimde davranıp bundan 

korkma durumudur. Ayrıca birey bundan sürekli korku duyar ve bu şekilde tanımlanır 

(Kulaksızoğlu ve ark., 2009).  Bireylerin hissettikleri üst düzey korkuları, bulundukları 

ortamlarda dikkatleri aşırı derecede kendi üzerlerindedir. Kendilerini sürekli eleştirmeye 

meyillidir. Bu yüzden bireylerde bazı fizyolojik tepkiler ortaya çıkmaktadır. Örneğin; Kişinin 

vücutta titreme, kızarma, çarpıntı terleme gibi belirtiler ortaya çıkar (Dilbaz, 1997).  Dilbaz 

(1997), Alkol kullanım bozukluğu olan bireylerde sosyal anksiyete görülme oranı %8-56 

arasında değişmektedir. Sosyal anksiyete bozukluğuna sahip bireyler anksiyetelerini azaltmak 

için ilaç kullanmak yerine alkol tüketim davranışı göstermektedir. 

Alkol kullanım bozukluğu (AKB) ve sosyal anksiyete bozukluğu (SAB) birbirlerine yüksek 

oranda komorbite durumdadır (Stevens ve ark. 2014). AKB ve SAB kişilerde yüksek düzeyde 

birliktelik görülmüştür.  Kişilerde AKB ve SAB %48 oranında eş tanı olarak görülmüştür. Sosyal 

anksiyete bozukluğu ve alkol kullanım bozukluğuyla ilişkili teorilerde, SAB olan bireylerin 

anksiyeteleriyle baş edebilmek için alkol kullanımı oluşturmuştur. Bu durum AKB riskini daha 

da arttırdığı gözlemlenmiştir. Başka bir açıdan baktığımızda sosyal anksiyete AKB’nin 

gelişiminde risk faktörü olarak gözlemlenmiştir (Akt. Evren, 2010). Alkolü bilişsel süreçleri 

etkileyen bir madde olarak anlamak anksiyetenin fizyolojik semptomlarını azaltır, alkol 

kullanımının sosyal anksiyete bozukluğunda bir güvenlik davranışı olarak anlaşılmasına katkıda 

bulunmaktadır (Stevens ve ark., 2014). Genel popülasyonda alkol kötüye kullanımı (% 12,2) ve 

alkol bağımlılığı (% 5.4) ile karşılaştırıldığında, SAB'li bireylerin neredeyse yarısı (% 48,2) AKB 

kriterlerini karşılamaktadır. Subklinik olarak sosyal anksiyetesi olan bireylerin yanı sıra klinik 

sosyal kaygıları olan bireyler genel popülasyona göre daha fazla alkol riski taşırlar. Sosyal 

anksiyete belirtileri genellikle AKB olan kişilerde birkaç yıl öncesine dayanır. Bu nedenle sosyal 

kaygı, AKB ve alkolle ilgili sorunlar için bir risk faktörü olarak görülebilir (Akt. Stevens ve ark. 

2014).  Cogner, 1956’da bir hipotez geliştirmiştir. Bu hipotez (Tension Reduction Hypothesis), 

alkolün anksiyete etkilerini azalttığını böylelikle alkol içme davranışının güçlendiğini ve 

böylelikle bireylerin patolojik alkol içmeye teşvik ettiğini öne sürmüştür. Bu durum alkol içmeyi 

güçlendirmiştir. Ayrıca alkolün motive ettiğini ve anksiyete korkusunun önlendiğini öne 

sürmüştür (Kushner ve ark., 1990). 

Alkol ve diğer madde kullanımlarının kaygıyı azalttığı bu yüzden bireylerin karşılaştığı 

zorluklardan kaçmak için bir çözüm aracı olarak kullanmasına yol açmaktadır. Bu yüzden alkol 

kullanımını durdurmaları veya alkolü bırakmaları zor bir durumdur. Bu durumlarda sosyal destek 

bireylerde etkili olmaktadır. Kişilerin yaşadıkları sıkıntılı durumları atlatabilmeleri için sosyal 

destek önemli bir faktördür. Sosyal destek kavramında önemli faktörlerden biri ailedir. Sosyal 

desteğin pozitif yönleri olduğu bilinmektedir. İnsanların psikolojik, fizyolojik sağlığa olumlu 

etkileri olduğu görülmektedir. Sosyal desteği olmayan kişilerde olumsuz etkiler görülebilir 

(Olçay, 2016). Olçay 2016 yılında yaptığı çalışmada 60 kişilik alkol-madde bağımlılığı tanısı 
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almış örneklem grubunda; 20 kişinin algılanan sosyal destek puanları yüksek çıkmıştır. 

Hastaların algıladıkları sosyal destek yüksek olduğundan diğerlerine göre tedaviye yardımcı 

olduğu ve olumlu etkilerinin olduğu düşünülmüştür. 

AKB problemi olan kişilerde sosyal desteğin önemli bir faktör olduğu görüşmüştür. Tedavi 

sürecinde ve tedavi bittikten sonra aile ve sosyal destek, bireylerin baştan yapılandırdığı hayatı 

ile uyum içerisinde olmasında önemli bir faktör olduğu belirlenmiştir (Yüncü ve ark., 2005). 

Sosyal destek; kişinin yaşadığı stres, yaşamsal problemleri başa çıkabilmesi için aile bireylerinin, 

çevresindeki arkadaşlarının sağladığı destek türüdür (Budak, 2009). Sosyal destek ile sağlık 

arasındaki bağlantı iki şekilde açıklanmıştır. Bunlar; temel etki ve tampon modelidir. Temel etki 

modeli sağlık ile sosyal desteğin doğru orantılı olduğunu açıklar. Bu modelde sosyal çevre 

açısından ilişkilerin pozitif ve düzgün bir şekilde olması, bireylerde olumlu etki yaratmaktadır. 

Bireyin var olan problemlerini daha düşük seviyede etkiler. Sosyal çevre arasındaki ilişkiler eğer 

az ise veya ilişkiler yoksa ruhsal ve fizyolojik problemlerin riskleri daha fazla olduğu 

belirtilmiştir. Tampon modeli; sosyal destek stres faktörü olan durumlarda, stresin zara verici 

faktörlerini azaltır. Aynı zamanda tampon modeli sağlığı koruduğu saptanmıştır (Cohen ve Wills, 

1985). 

Doğan, 2008 yılında yaptığı araştırmada sosyal desteğin, bireylerin yakın çevresinden alabildiği 

destek, çevresinden yardım isteme ve onların verdiği desteği kabul etmesidir. Yapılan 

araştırmalarda sosyal desteğin fiziksel ve ruhsal problemlere olumlu etkileri olduğu saptanmıştır. 

Bireylerin ihtiyaç duyduğu sosyal destek sağlandığında uyum sağladıkları gözlemlenmiştir. 

Sosyal desteği olan bireylerin daha sağlıklı olduğu görülmüştür. En önemli sosyal destek 

türlerinden biri ailedir. Araştırmalar da aile bireylerinden ayrı yaşamayanların psikolojik desteğe 

daha fazla gereksinim duydukları görülmüştür. Aile desteği ile alkol kullanımı arasında ters 

yönlü bir bağlantı vardır. Aile desteği az olan bireylerde psikolojik belirtilerin fazla olduğu 

belirtilmiştir (İmamoğlu ve ark., 1993). 

Bu çalışmanın amacı; alkol kullanan bireylerde sosyal anksiyete ve sosyal destek arasındaki 

ilişkiyi incelemek ve riskli alkol kullanımı olan ve olmayan bireyleri karşılaştırmaktır. 

Değişkenler arasındaki ilişkiler; cinsiyet, yaş, sosyal anksiyete bozukluğuna sahip olan ve 

olmayan bireylerin, sosyal destek türleri ile çözümü açısından incelenmiştir. 

Çalışmanın hipotezleri aşağıdaki gibi verilmektedir; 

• Sosyal anksiyete ölçeği puanı yüksek olan bireyler daha fazla alkol tüketir. 

• Alkol kullanımı ile sosyal destek arasında anlamlı negatif korelasyon vardır. 

• Alkol kullanımı ve anksiyete puanları arasında pozitif korelasyon vardır.  

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Nicel yönteme uygun olarak yapılmıştır. Alkol kullanan bireylerde sosyal anksiyete ve sosyal 

destek türleri arasındaki ilişkiyi değişkenler arasındaki bazı farklılıklara göre ilişkisel tarama 

modeli kullanılmıştır. 



 

759 

 

 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

Örneklem 

Araştırmanın örneklemi; elverişli örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Riskli alkol kullanımı olan 

ve olmayan toplam 339 katılımcıdan oluşmaktadır. Riskli alkol kullanımı olmayan katılımcıların 

128’i kadın, 89’u erkektir. Riskli alkol kullanımı olan katılımcıların 58’i kadın, 64’ü erkektir. 

Katılımcıların yaşları 18-65 arasında değişkenlik göstermektedir.  

Veri Toplama Araçları 

Sosyodemografik Bilgi Formu: Form toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Bu sorular katılımcı 

hakkında konu ile bağlantılı yeterli bilgiyi elde etmek amacıyla düzenlenmiştir. Sorular şu 

şekildedir: Cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, gelir düzeyi, medeni durum, alkol için 

harcanılan para miktarı, alkolün günlük hayatı etkileme şekli, kaç yaşında alkol kullanmaya 

başlanıldığı, alkole nasıl başlandığı, alile de başka alkol kullanan birey olup olmadığı ve var ise 

kim olduğu şeklinde düzenlenmiştir. 

Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi (AKBTT) – Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT):  AUDIT’in Türkçeye çevirip geçerlilik güvenilirlik çalışması 

Saatçioğlu ve ark. Tarafından 2002 yılında yapılmıştır. Toplamda 10 soru sorudan oluşmaktadır. 

Bu sorular zararlı alkol kullanımını, alkol tüketimini ve alkol tüketimine bağlı sorunları 

belirlemektedir. İlk 3 soruda tehlikeli alkol tüketimini, sonraki 3 soru alkol bağımlılığını, son 4 

soru ise riskli alkol tüketimini ortaya çıkarmaktadır. Ölçeğin toplam puanı 40 ve kesme puanı 8 

olarak belirlenmiştir (Saatçioğlu, Evren ve Çakmak, 2002). 

Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ): Sosyal anksiyete bozukluğu (SAB)’na sahip olan 

kişilerin korku-kaçınma davranışlarını, sosyal ilişki ve performanslarını değerlendirmek için 

oluşturulmuş bir ölçektir. Ölçek toplamda 24 madde 2 alt ölçekten oluşmaktadır. Bu alt 

ölçeklerin içindeki maddelerin 11 tanesi sosyal ilişki, 13 tanesi performans olarak korku ve 

kaçınma davranışlarını belirlemek için oluşturulmuştur. Her öğe korku ve anksiyete için ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Puanlaması; 0-3 arasında değişkenlik gösterir, korku ya da anksiyete için 

(0=yok, 1=hafif, 2=orta, 3=şiddetli) gösterilmiştir, kaçınma davranışı için ise (0=asla (%0), 1=ara 

sıra(%1-33), 2=sıkça(% 34-67) 3=genellikle (% 68-100) şeklindedir. Korku kaçınma puanları 

aynı zamanda ölçeğin toplam puanını vermektedir. Ölçeğin iç tutarlılığı için Cronbach alfa değeri 

0.96 olarak belirlenmiştir Soykan,  Özgüven, ve Gençöz,  (2003). 

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği- Multidimensional Scale of Perceived Social 

Support (MSPSS):  MSPSS’nin Türkçeye çevirisi ve geçerlilik güvenilirlik çalışması Eker ve 

Arkar tarafından 1995 yılında yapılmıştır. Ölçek 12 maddeden ve 3 alt ölçekten oluşmaktadır. Alt 

ölçek içinde 4 madde bulunmaktadır bu maddeler desteğin kaynağıyla ilgili soruları içerir. Bu 

destek kaynakları; aile, arkadaş veya özel biri olacak şekilde düzenlenmiştir. 1-7 (1=Kesinlikle 

hayır-7=Kesinlikle evet) arasından değişkenlik gösteren likert tipi ölçek kullanılmıştır. Her alt 

ölçek kendi arasında toplanır daha sonra bütün alt ölçekler toplanarak ölçeğin toplam puanı elde 

edilir. Toplamda puan yüksek ise algılanan sosyal desteğin yüksek olduğunu göstermektedir 

(Eker ve Arkar, 1995). 
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Veri Toplama Süreci 

İstanbul Beykent Üniversitesi Etik Komitesi tarafından onay alınarak araştırma süreci 

başlatılmıştır. 15 Nisan-Mayıs 2018 tarihleri arasında çeşitli sosyal medya ağları üzerinden 

araştırma ile ilgili ölçekleri doldurularak veriler toplanmıştır. Tüm katılımcıların cevapları 

gönüllülük esasına dayanmaktadır. 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Crosstabulation kullanılarak 

demografik bilgi formundaki bilgilerin riskli alkol kullanımı olan ve olmayan katılımcıların 

dağılımları ve yüzdelik bilgileri oluşturuldu. Riskli alkol tüketimi olan ve alkol kullanmayan 

bireylerin sosyal anksiyete ve sosyal destek türleri arasındaki ilişkiyi incelemek için bağımsız 

örneklem t-test uygulanmıştır. Değişkenler arasında ilişki olup olmadığı korelasyon analiziyle 

belirlenmiştir. İstatistiksel anlamlılık değeri .05’in altında kabul edilmiştir. 

 

BULGULAR 

Tablo 1. Riskli Alkol Kullanımı Olan ve Olmayan Bireylerin Demografik Bilgileri  

  

Alkol Kullanma 

Total Risk yok Risk var 

Cinsiyet 
Kadın 

128 58 186 

38% 17% 55% 

Erkek 

89 64 153 

26% 19% 45% 
     

Yaş 
18-30 yaş 

170 92 262 

50% 27% 77% 

30-65 yaş 

47 30 77 

14% 9% 23% 

Medeni durum 

Evli 

37 12 49 

11% 4% 14% 

Bekar 

174 93 267 

51% 27% 79% 

Boşanmış 

5 17 22 

1% 5% 6% 

Dul 

1 0 1 

0% 0% 0% 

 

 

 

 

 

Eğitim 

 

 

  

İlkokul 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

1% 1% 1% 

Orta Okul 

4 2 6 

1% 1% 2% 

Lise 

23 22 45 

7% 6% 13% 

Üniversite 

148 78 226 

44% 23% 67% 

Yüksek Lisans ve Üzeri 

40 17 57 

12% 5% 17% 

       
Alkol kullanmaya başlama yaşı 18 yaş altı 87 81 168 
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28% 26% 55% 

18-30 yaş 

97 40 137 

31% 13% 44% 

30 yaş ve üzeri 

2 1 3 

1% 0% 1% 

Alkole başlama sebebi 

Merak 

152 64 216 

51% 21% 72% 

Aile Sorunları 

8 10 18 

3% 3% 6% 

Okul Sorunları 

1 3 4 

0% 1% 1% 

Özenti 

14 27 41 

5% 9% 14% 

Yalnızlık 

5 15 20 

2% 5% 7% 

Alkolün günlük hayata etkisi 

Hiç etkilemez 

172 48 220 

51% 14% 65% 

Etkiler 

36 66 102 

11% 20% 30% 

Aşırı derecede etkiler 

6 8 14 

2% 2% 4% 

Ailede alkol kullanan diğer 

bireyler 

Evet 

133 90 223 

39% 27% 66% 

Hayır 

84 32 116 

25% 9% 34% 

 

Araştırmanın örneklem grubuna ait demografik bilgileri, alkol kullanım riskleri ve yüzdelik 

dağılımlarına göre tablo 1’de yer verilmiştir. Araştırmaya katılan katılımcıların alkol kullanım 

riski olmayan 128’ini (%38) kadınlar, 89’unu (%26) erkekler oluşturmaktadır. Alkol kullanım 

riski olanların 58’ini (%17) kadınlar, 64’ünü (%19) erkekler oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan 

katılımcıların alkol kullanım riski bulunmayanların 18-30 yaş aralığı 170 (%50), 30-65 yaş 

aralığı 47 (%14) kişiden oluşmaktadır. Alkol kullanım riski olan grupta ise 18-30 yaş aralığında 

olan 92 (%27) kişi, 30-65 yaş aralığında olan 30 (%9) kişi vardır. Alkol kullanım riski olan ve 

olmayan bireylerdeki en büyük farklılık bekar katılımcılardan oluşmuştur. Bekar katılımcılarda 

alkol kullanım riski olmayan 174 (%51), alkol kullanım riski olan 93 (%27) kişidir. Evli, 

boşanmış ve dul katılımcılardaki alkol kullanım riski olan ve olmayan gruplarda ciddi bir 

farklılık yoktur. Eğitim bilgilerinde alkol kullanım riski bulunmayan katılımcıların 148’ini 

(%44), alkol kullanım riski olan katılımcılar 78’ini (%23) oluşmaktadır. Alkol kullanmaya 

başlama yaş aralıkları alkol kullanım riski olmayan katılımcıların 18 yaş altı 87’sini (%28), 18-30 

yaş 97’sini (%31), 30 yaş ve üzeri 2’sini (%1) oluşturmaktadır. Alkol kullanım riski olan 

katılımcıların ise 18 yaş altı 81’ini (%26), 18-30 yaş arası 40’ını (%13), 30 yaş ve üzeri 1’ini 

(%0) oluşturmaktadır. Alkol kullanım riski bulunmayan katılımcıların alkole başlama 

sebeplerinde merak 152’sini (%51), aile sorunları 8’ini (%3), okul sorunları 1’ini (%0), özenti 

14’ünü (%5), yalnızlık 5’ini (%2) oluşturmaktadır. Alkol kullanım riski olan katılımcıların merak 

64’ünü (%21), aile sorunları 10’unu (%3), okul sorunları 3’ünü (%1), özenti 27’sini (%9), 
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yalnızlık 15’ini (%5) oluşturmaktadır. Alkolün günlük hayata etkisinde alkol kullanım riski 

olmayan katılımcıların hiç etkilemez kategorisinin 172’sini (%51), etkiler 36’sını (%11), aşırı 

derecede etkiler 6’sını (%2) oluşturmaktadır. Alkol kullanım riski olan katılımcılarda hiç 

etkilemez 48’ini (%14), etkiler 66’sını (%20), aşırı derecede etkiler ise 8’ini (%2) 

oluşturmaktadır. Ailede alkol kullanan diğer bireylerin varlığı veya yokluğunda alkol kullanım 

riski olmayan katılımcılarda diğer aile üyelerinin alkol kullanım varlığının 133’ünü (%39), alkol 

kullanımı olmayanların 84’ünü (%25) oluşturmaktadır. Alkol kullanım riski olan katılımcıların 

diğer aile üyelerinin alkol kullanım varlığının 90’nı (%27), alkol kullanım varlığı bulunmayanlar 

32’sinin (%9) olduğunu bildirmişlerdir.  

 

Tablo 2. Riskli Alkol Kullanımı Olan ve Olmayan Katılımcılar  

 N           %  

Alkol Kullanma 

Risk yok 217 64,0118 
 

Risk var 122 36,0 
 

Total 339 100 
 

 

Tablo 2’de Riskli alkol tüketimi bulunan ve bulunmayan katılımcıların sayısı ve yüzdelikleri 

gösterilmiştir. Toplamda 339 katılımcıdan 217’si (%67) alkol kullanım riski bulunmamaktadır. 

Katılımcıların 122’si (%36) alkol kullanım riski bulunmaktadır.  

 

Tablo 3. Toplam Kaçma, Kaçınma, Anksiyete, Sosyal Destek Puanlarının Ortalama, 

Standart Sapma ve Standart Hata Farkları Değerleri 

                       Alkol Kullanma 

         N 

       

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Standart Hata 

Farkı 

Toplam  

Korku 

Risk yok 217 16.35 13.809 .937 

Risk var 122 19.76 17.644 1.597 

Toplam 

Kaçınma 

Risk yok 217 16.20 14.234 .966 

Risk var 122 21.23 18.712 1.694 

Toplam  

Anksiyete 

Risk yok 217 32.55 27.065 1.837 

Risk var 122 40.99 35.606 3.224 

Toplam 

Sosyal Destek 

Risk yok 217 64.41 18.901 1.283 

Risk var 122 59.43 18.924 1.713 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan katılımcıların alkol kullanımında risk olmayan 

toplam korku puanlarına ait ortalamaları 16.35; standart sapma değeri (ss) 13.809, toplam 

kaçınma puanlarında ortamla 16.20; standart sapma değeri (ss) 14.234, toplam anksiyete 

puanlarında ortalama 32.55; standart sapma değeri (ss) 27.065, toplam destek puanında ise 

ortalama değeri 64.41; standart sapma değeri (ss) 18.901 olarak bulunmuştur. Alkol kullanım 
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riski olan katılımcı grubunda toplam korku ortalama puanı 19.76; standart sapma değeri (ss) 

17.644, toplam kaçınma ortalama puanı 21.23; standart sapma değeri (ss) 18.712, toplam 

anksiyete ortalama puanı 40.99; standart sapma değeri (ss) 35.606, toplam destek ortalama puanı 

59.43; standart sapma değeri (ss) 18.924 olarak bulunmuştur. 

 

Tablo 4. Toplam Kaçma, Kaçınma, Anksiyete ve Sosyal Destek Değişkenleri Açısından 

Bağımsız Grup T Test Sonuçları 

 

Levene’s Test for Equality Variances                                                             t test for Equality of 

Means 

 F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Ortalama 

Farkı 

Standart 

Hata Farkı 

 

Toplam 

Korku 

Varyanslar eşit 

varsayımı 

12.395 .000 -1.971 337 .050 -3.412 1.731 

Varyansların eşit 

olmadığı varsayımı 
  

-1.842 205.063 .067 -3.412 1.852 

 

Toplam 

Kaçınma 

Varyansların eşit 

olduğu varsayımı 

13.243 .000 -2.779 337 .006 -5.027 1.809 

Varyansların eşit 

olmadığı varsayımı 
  

-2.577 200.641 .011 -5.027 1.950 

 

Toplam 

Anksiyete 

Varyansların eşit 

olduğu varsayımı 

15.203 .000 -2.452 337 .015 -8.439 3.441 

Varyansların eşit 

olmadığı varsayımı 
  

-2.274 200.523 .024 -8.439 3.710 

 

Toplam 

Sosyal 

Destek 

Varyansların eşit 

olduğu varsayımı 

.003 .956 2.329 337 .020 4.984 2.140 

Varyansların eşit 

olmadığı varsayımı  
2.328 250.629 .021 4.984 2.140 

 

Tablo 4’te Bağımsız Grup T Test sonucunda; katılımcıların toplam kaçma, kaçınma anksiyete ve 

sosyal destek ölçeklerinden aldıkları puanların riskli alkol kullanımına göre anlamlı bir farklılık 

olup olmadığı belirlemek amacıyla yapılmıştır. Riskli alkol kullanımı olan katılımcılarda toplam 

korku puanı arasında anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur (t=-1.971; p<.05). Riskli alkol 

kullanımı olan katılımcılarda toplam kaçınma puanı arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

bulunmuştur (t=-2.779; p<.05). Riskli alkol kullanımı olan katılımcılarda toplam anksiyete puanı 

arasında anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur (t=-2.452; p<.05). Riskli alkol kullanımı olan 

katılımcılarda toplam sosyal destek puanı arasında anlamlı bir ilişki olduğu bulunmuştur 

(t=2.329; p<.05). 
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Tablo 5. Riskli Alkol Kullananlarda Toplam Anksiyete ve Sosyal Destek Değişkenleri 

İlişkisine Yönelik Korelasyon Analizi 

 

Toplam 

Anksiyete 

Toplam Sosyal 

Destek AUDIT 

Toplam 

Anksiyete 

Pearson Correlation 1 -,184* ,409** 

Sig. (2-tailed)  ,042 ,000 

N 122 122 122 

Toplam Sosyal 

Destek 

Pearson Correlation -,184* 1 -,102 

Sig. (2-tailed) ,042  ,264 

N 122 122 122 

AUDIT Pearson Correlation ,409** -,102 1 

 Sig. (2-tailed) ,000 ,264  

 N 122 122 122 

 

Tablo 5 incelendiğinde riskli alkol kullananlarda sosyal anksiyete ve sosyal destek arasında  

zayıf, negatif yönlü  korelasyon vardır. (r=,-184; p<.05) 

Sosyal anksiyete ve riskli alkol kullanımı arasında orta, pozitif yönlü ve anlamlı korelasyon 

vardır. (r=,409; p=0) 

Alkol ile sosyal destek arasında anlamlı korelasyon saptanamamıştır.  

 

Tablo 6. Riskli Alkol Kullanımı Olmayanlarda Toplam Anksiyete ve Sosyal Destek 

Değişkenleri İlişkisine Yönelik Korelasyon Analiz 

 

Toplam 

Anksiyete 

Toplam Sosyal 

Destek AUDIT 

Toplam 

Anksiyete 

Pearson Correlation 1 -,180** -,007 

Sig. (2-tailed)  ,008 ,921 

N 217 217 217 

Toplam Sosyal 

Destek 

Pearson Correlation -,180** 1 ,093 

Sig. (2-tailed) ,008  ,174 

N 217 217 217 

AUDIT Pearson Correlation -,007 ,093 1 

 Sig. (2-tailed) ,921 ,174  

 N 217 217 217 

 

Tablo 6 incelendiğinde sosyal anksiyete ve sosyal destek arasında zayıf, negatif yönlü ve anlamlı 

korelasyon vardır. (r=,-180; p=0.008) 
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TARTIŞMA 

Sosyal anksiyete ölçeklerinde yüksek puan alan bireyler sosyal anksiyete bozukluğu belirtisi 

göstermeyen bireylere oranla daha yüksek ölçüde alkol tüketme eğilimindedir. Alkol kullanım 

riski olan bireylerde daha fazla alkol tüketim davranışı gösterdiği bulgularla desteklenmiştir. 

Toplam anksiyete puanında anlamlı düzeyde bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuçlara bakılarak 

insanların sosyal anksiyetelerini bastırmak için daha fazla alkol tüketim davranışı gösterdiğini 

düşünülebilir. Sosyal anksiyete ölçeğinin korku ve kaçınma puanlarına bakıldığında, 

katılımcıların toplam korku puanlarında anlamlı bir farklılık bulunamamışken, aldıkları toplam 

kaçınma puanlarında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Carrigan ve Randall (2003) birçok 

insanın alkolün sosyal kaygıyı azalttığı inancının doğruluğunu belgelediği bir araştırma 

yapmıştır. Bu nedenle sosyal fobisi olan bireylerin alkolü baş etme stratejisi olarak 

kullandıklarını öne sürmüşlerdir. Araştırmanın sonuçlarında ise sosyal anksiyetesi olan bireylerin 

anksiyetelerini azaltmak için alkol kullandıklarını bulmuşlardır. Bu duruma bağlı olarak riskli 

alkol tüketim davranışı alkol kullanım bozukluğunu (AKB) tetikler niteliktedir.  

Sosyal anksiyete seviyeleri ile alkol kullanım sıklığı ve bunlarla birlikte yaşanan problemleri 

incelemiştir. Çalışmada sosyal anksiyete düzeyleri oldukça yüksek bulunmuştur. Ayrıca korku ve 

kaçınma yaratan durumlar öğrencilerde belirlenmiştir bu açıdan bizim çalışmamızda kullanılan 

ölçek ve katılımcıların verdikleri korku ve kaçınma davranışı soruları cevapları açısından 

benzerlik göstermektedir. Daha önce yapılmış olan çalışmanın sonuçlarına göre; korku ve 

kaçınma gösterdikleri durumların genellikle performans gerektiren durumlara dayalı olduğu 

görülmüştür. Hazırlık yapmadan topluluk önünde konuşmak, topluluk önünde rol yapmak gibi 

durumlardan kaçınma davranışı sergilemişlerdir. Ayrıca alkol kullanımı ile sosyal anksiyete 

arasında ters bir ilişki olduğunu katılımcıların alkol kullanım oranı artarken anksiyetenin düştüğü 

bulunmuştur. Daha önce yapılan çalışmalar araştırmanın bulgusunu destekler niteliktedir. Bu 

durumun riskli alkol kullanımını arttırdığı ve eş tanıyı güçlendirdiğini açıklar niteliktedir. 

 Araştırmanın literatür kısmında açıklanan SAB ve AKB birbirine komorbite olduğundan 

bahsedilmişti. Bulgular literatürü destekler niteliktedir. Evren (2010) AKB ve SAB için sıklıkla 

genetik yatkınlığın olabileceğinden bahsetmiştir. Ayrıca demografik bilgilere bakıldığında, 

katılımcıların ailelerinde alkol kullanan diğer bireylerin varlığı genetik aktarımın var olabileceği 

düşünülebilir. Daha önce yapılan diğer bir çalışmada alkolizmin belirtileri içselleştirmede ve 

dışsallaştırmada, alkol ve madde kullanımında ergenlik döneminde risk faktörü olduğu 

değerlendirilmiştir. Ebeveynlerin ve çocukların belirti raporlarını ve çocukların alkol-madde 

kullanım raporları değerlendirilmiştir. Sonuçlar, ebeveyn alkolizminin orta ve güçlü derecede bir 

risk faktörü olduğunu göstermiştir (Chassin ve ark. 1991). Buna göre; ailede alkol kullanımının 

genetik aktarım ve ailede alkol kullanım varlığının olması çocuklarda alkol kullanımının 

varlığına dair bir risk etkeni olabilir. Alkol kullanımının ileri yaşlara taşınmasının olasılığının 

yüksek olduğunu düşünülebilir. 

Bu araştırmada kadınlar ve erkekler arasında riskli alkol kullanım grubunda ciddi bir farklılık 

yoktur fakat alkol kullanmaya başlama yaşı genellikle 18 yaşın altında olarak bildirilmiştir. Bu 
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durumun riskli alkol kullanım oranını arttırdığı düşünülebilir çünkü alkole başlama yaşı 18 yaşın 

altında olan bireylerde %23, 18-30 yaş aralığında başlayanlar ise %13 olarak bulunmuştur. 

Alkole başlama sebeplerine bakıldığında; katılımcıların %21’i merak, %9’u özenti ve %5’i 

yalnızlık sebebi ile alkole başladıklarını bildirmişlerdir. Oğuz ve ark.  (2015) benzer bir 

çalışmada öğrencilerin 15-19 yaşlarında alkolü denediğini rapor etmiştir. Ayrıca öğrencilerin 

%26,7’si merak ve bazı faktörler yüzünden alkolü denediği görülmüştü. Ayrıca öğrencilerin 

%23,9’unun alkol kullandığı bulunmuştu. Başka bir araştırmada ise alkol ve madde kullanımının 

yalnızlık ile ilişkili olduğu bulunmuştur (Yıldırım ve ark. 2011). İnsanların alkol kullanma 

sıklığını alkole başlama yaşı ve alkol tüketim nedenlerine bağlı olduğunu bu çalışmadaki 

bulgular ve diğer çalışma destekler niteliktedir.  

Riskli alkol kullanımı olmayan katılımcıların, %28’i 18 yaş altında alkol kullandıklarını 

%31’inin ise alkole başlama yaşları 18-30 yaş aralığındadır. Bu duruma göre riskli alkol 

kullanımı olan bireylerde alkol kullanımına başlama yaşı daha erken olduğunu bildirilmiştir, bu 

durum riskli alkol kullanımı için risk faktörü olabilir. Riskli alkol kullanımı olmayan 

katılımcıların daha geç yaşta alkol kullanımı olduğundan dolayı alkol kullanımı risk altında 

olmayabilir. Alkole başlama sebepleri olarak riskli alkol kullanımı olmayan katılımcılarda merak 

ile alkole başlayanların oranı %51’dir. Alkole başlama sebeplerinde aile sorunları, okul sorunları, 

özenti yalnızlık cevaplarında yüzdelik farkı çok fazla bulunamamıştır. Buna göre; katılımcıların 

riskli alkol kullanımının bulunmaması sadece merakla ilişkilendirilebilir.  

Genellikle insanların alkol kullanım sonrası günlük hayatlarını alkolün etkilediği 

düşünülmektedir. Bu çalışmada, alkol kullanım riski olmayan bireylerin %51’i günlük hayatlarını 

etkilemediklerini bildirmişlerdir fakat alkol kullanım riski bulunan bireylerin %20’si alkolün 

günlük hayatlarını etkilediği bulundu. Bu bulgulara göre riskli alkol kullanımı olmayan kişilerin 

günlük hayatlarında alkole bağlı problemlerin olmadığını düşünebilir. Riskli alkol tüketimi olan 

kişilerin ise günlük hayatlarında birçok problem yaşadığı öngörülebilir. 

 Alkol kullanımı ile sosyal destek arasında negatif yönlü korelasyon vardır. Çalışmada bu 

hipotez bulgularla desteklenmiştir. Toplam sosyal destek puanında riskli alkol kullanmayanlar 

lehine anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu nedenle, sosyal desteği fazla olan katılımcılarda 

alkol tüketim davranışında azalma vardır. Riskli alkol tüketim davranışını sosyal destek türleri 

daha fazla olan kişiler alkol tüketiminde azalma olabilir. Literatürde sosyal destek bireylerin 

problemleri ile baş etmelerine yardımcı olan çevresindeki insanların sağladığı sosyal destek türü 

olarak tanımlanmıştır. Ayrıca sosyal destek türleri AKB’nin tedavisinde etkili bir yöntemdir. 

Yüncü ve ark. (2005) AKB tedavi sürecinde aile, sosyal çevre ve arkadaşların etkili bir yöntem 

olduğuna vurgulamışlardır. Çalışmada AKB olan hastalarda sosyal destek türleri incelenmiştir. 

Sosyal çevredeki arkadaş sayısı ve algılanan aile sosyal desteği evlilerde bekarlara oranla daha 

fazladır.  

Literatürde alkol kullanımının zamanla birçok problemi organik ve psikiyatrik problemi 

beraberinde getirebileceğinden bahsedilmiştir. Bu problemleri önleyebilmek için sosyal desteğe 

ihtiyaç vardır çünkü riskli alkol kullanımı olan bireyler bağımlılık oranlarını riskli alkol tüketimi 
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davranışıyla arttırabilirler. Bağımlılık riskli alkol kullanımı olmayanlarda risk etkeni olmayabilir. 

Riskli alkol kullanımıyla birlikte oluşan organik, psikiyatrik, bağımlılık gibi problemleri önlemek 

için sosyal destek önemli bir faktördür. AKB kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığının yanı sıra sosyal 

ve mesleki işlevleri etkileyebilecek kadar geniş bir alana yayılır. AKB ve ruhsal bozukluklar 

çeşitli sağlık ve güvenlik sorunlarını beraberinde getirir. Sosyal destek terimi, “yapısal” dan 

“işlevsel” bileşenlere kadar çeşitli şekillerde tanımlanmış ve değerlendirilmiştir. Sosyal desteğin 

insanlar üzerinde önemli etkileri olduğunu vurgulamışlardır. AKB’nin tedavisinde yapısal olarak 

yüksek düzeylerde katkı sağladığı belirtilmiştir (Woohyun, 2014). 

Bu çalışmanın temel sınırlılıklarından birincisi; katılımcılardan alınan geri bildirimlere göre 

ölçeklerin çok uzun olmasından kaynaklı katılımcıların dikkatlerinin dağılması sonucu sonuçları 

etkilediği düşünülmektedir. İkinci olarak çalışmaya katılan katılımcıların riskli alkol kullanımının 

evreni tam olarak yansıtmamasıdır. Riskli alkol kullanımı olan katılımcılar ile olmayan katılımcı 

grubu arasındaki kişi farkı fazladır. Üçüncü sınırlılık ise katılımcılar sosyal anksiyete bozukluğu 

belirtileri için güvenilir bir ölçüm aracı kullanılmıştır fakat SAB tanısı almış bireylerle 

çalışılmamıştır.  

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Riskli alkol kullanımı olan katılımcılarda toplam anksiyete puanlarında anlamlı bir fark 

bulunmuştur bu duruma ek olarak riskli alkol kullanımı olan katılımcılarda toplam kaçınma 

puanlarında anlamlı bir fark bulunurken toplam korku puanlarında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. 

1. Alkol kullanımı ve bağımlılığı riskli bir durumdur. Alkol kullanımı ve alkol 

bağımlılığıyla ilgili konularda bireylere farkındalık kazandırabilmek adına etkinlikler 

düzenlemenin faydalı olacağı düşünülebilir. 

2. Sosyal desteğin önemi, sistemleri hakkında bilgi verici etkinlikler oluşturulabilir. 

3. Alkol kullanım riski olan ve olmayan grup sayılarını eşitleyerek veya grup sayıları 

birbirine daha iyi eşleştirilmiş gruplara ihtiyaç vardır. 

4. Tanı almış alkol kullanım bozukluğuna sahip bireylerle çalışmak daha iyi sonuçlar 

verebilir. 

5. Kişilerin sosyal anksiyete bozukluğuna sahip olup olmadıklarını ölçmek için gözlem 

şartları altında verileri toplamak daha sağlıklı olacaktır. 

6. Katılımcılardan alınan geri bildirimlere göre ölçeklerin açıklık ve anlaşılabilirlik 

noktasında sıkıntı yaşadıkları gözlemlenmiştir daha ileriki çalışmalarda bu durum dikkate 

alınarak yerine farklı ölçekler kullanılarak çalışma tekrarlanabilir. 
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RİSKLİ ALKOL KULLANIMI OLAN KİŞİLERDE YALNIZLIK VE 

ALEKSİTİMİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 
 

 

Uzma ÇELİK242, Süleyman KAHRAMAN243, Ali DAYİ244  
 

 

ABSTRACT 
Risky alcohol use that became a factor that has affects the person and the environment very closely 

and has increased and threatened the health. It is possible to have a number of psychological issues 

that accompany alcohol use, increase alcohol use and / or it develops after alcohol use. The aim at 

this study is to investigate the level of alexithymia and loneliness of individuals using risky alcohol, 

the alexithymia of risky alcohol use and the effect of loneliness. A total of 228 women and men living 

in the Bodrum province of Muğla province participated in this research and 128 people who had 8 

points in the Alcohol Use Disorders Recognition Test were evaluated as risky alcohol users. UCLA 

Loneliness Scale, Toronto Alexithymia Scale, and Alcohol Use Disorders Recognition Test (AKBTT) 

were used for the data collection in addition to the demographic information form. The risk alcohol 

use was determined in 128 (56.1%) of the 228 participants, and 100 (43.9%) risk alcohol use was not 

determined. A simple regression analysis was conducted to determine the predictive effect of alcohol 

use on the alexithymia and loneliness of the risky alcohol use, and the EUSC score affects the TAS-

20 score but affects the UCLA-loneliness score. Risky alcohol use affects the level of alexithymia. 

However, there was no significant relationship between levels of loneliness and alcoholism in people 

without risky alcohol use. Two groups with and without risk of alcohol were included in the 

independent sample T-test. A significant difference was observed between the scores of those with 

and without risk of alcohol use, and 21.1% of risk alcohol use alexithymia was significantly 

explained. As a result of the research, it has been proposed from the similar studies for risky alcohol 

use and alexithymia. 

Keywords: risky alcohol use, alexithymia, loneliness. 

 

ÖZET 
Riskli alkol kullanımı kişiyi ve çevresini oldukça yakından etkileyen ve artarak sağlığı tehdit eden 

bir unsur haline gelmiştir. Alkol kullanımı ile beraber gelen, alkol kullanımını arttıran ve/veya alkol 

kullanımından sonra gelişen bir takım psikolojik olguların varlığı mümkündür. Bu çalışmanın amacı 

Riskli alkol kullanan bireylerin aleksitimi ve yalnızlık düzeyleri, riskli alkol kullanımının aleksitimi 

ve yalnızlığa etkisinin araştırılmasıdır. Bu araştırmaya Muğla ili Bodrum İlçesinde yaşayan kız 

erkek toplam 228 kişi katılmış olup Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testi’nden 8 puan alan 128 

kişi riskli alkol kullanan kişiler olarak değerlendirilmiştir. Veri toplama amacıyla demografik bilgi 

formunun yanı sıra UCLA Yalnızlık Ölçeği, Toronto Aleksitimi ölçeği ve Alkol Kullanım 

Bozuklukları Tanıma Testi (AKBTT) kullanılmıştır. Araştırmaya katılan 228 kişinin 128’inde 

(%56,1) riskli alkol kullanımı belirlenmiş, 100’ünde (%43,9) riskli alkol kullanımı belirlenmemiştir. 

Riskli alkol kullanımının aleksitimi ve yalnızlık arasındaki yordayıcı etkisini belirlemek amacıyla 

                                                 

 

 

242 Yüksek Lisans Öğrencisi, Beykent Üniversitesi, uzma9372@gmail.com. 
243 Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi, suleymankahraman@beykent.edu.tr. 
244 Dr. Öğr. Üyesi, Beykent Üniversitesi, alidayi@beykent.edu.tr. 



 

770 

 

 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

basit regresyon analizi yapılmış olup AKBTT puanı, TAS-20 puanını yordamakta fakat UCLA-

Yalnızlık puanını yordamamaktadır. Riskli alkol kullanımı aleksitimi düzeyini yordamaktadır. 

Bununla birlikte riskli alkol kullanımı olmayan kişilerde yalnızlık ve aleksitimi düzeyleri arasında 

anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Riskli alkol kullanan ve kullanmayan iki gruba bağımsız 

örneklem T Testi yapılmış olup riskli alkol kullanımı olanların ve olmayanların aleksitimi puanları 

arasında anlamlı bir fark gözlemlenmiştir. Riskli alkol kullanımı aleksitimi puanını %21,1 oranında 

anlamlı bir şekilde açıklamaktadır. Araştırma sonucunda benzer çalışmalardan yola çıkılarak riskli 

alkol kullanımı ve aleksitimi için öneride bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Riskli alkol kullanımı, aleksitimi, yalnızlık. 
 

GİRİŞ 

Alkol ve alkol kullanımı, ilk çağlardan itibaren tarihte varlığını göstermiş ve dolayısıyla birçok 

farklı yönden bireyleri ve toplumları yüksek ölçüde etkilemiştir. Epidemiyolojik bulgular, alkol 

kullanımıyla ilgili fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunların büyük bir kısmının alkol bağımlısı 

olmayan kullanıcılarda ortaya çıktığını öne sürmüştür (Saunders ve Lee 2000). 

Riskli alkol kullanımı, alkol kullanan bireye fiziksel, zihinsel ya da sosyal alanlarda zarar verme 

riski olan alkol içimidir. Riskli alkol kullananları sıralamak gerekirse 21 yaşının altında alkol 

kullananlar, belirli ilaçları kullanan kişiler, alkol kullanan hamile kadınlar, makine ya da araç 

kullanan kişiler olarak sıralanabilir (Akvardar ve Uçku 2010). 

Yalnızlık, birçok disiplinin konusu olmuş bir kavramdır. Yalnızlık literatürde pek çok şekilde 

tanımlanmıştır bu tanımların bir kaçına yer vermek gerekirse; Yalnızlık, olumsuz duygulara 

neden olabilecek, kişinin zihinsel ve fiziksel sağlığını etkileyebilecek miktarda ve nitelikte 

başkalarıyla olan ilişkilerinde kişinin algıladığı eksikliklerdir (Russell ve Pang 2016). 

Yalnızlık, başkalarıyla yakınlık kurma gereksinimin yeterince giderilmemesi sonucunda kişide 

ortaya çıkan oldukça nahoş, rahatsız edici bir yaşantı olarak tanımlanmıştır (Sullivan 1953). 

Aleksitimi tanımlaması ilk olarak Sifneos tarafından duyguların dillendirilememesi olarak ortaya 

konmuş ve başlangıçta psikosomatik olgularda ortaya çıkan belirtileri açıklamak için ortaya 

çıkmıştır (Sifneos 1996).  

Aleksitimiyle ilgili birçok çalışma yapılmış ve bu çalışmalar incelendiğinde aleksitimisi olan 

bireylerin karmaşık kişilik yapısına sahip olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte aleksitimi 

duygusal uyarılmanın bedensel duyumlardan kopmakta zorluk yaşanması, hisleri açıklamakta 

zorluk yaşama ve dışsal merkezli bilişsel bir tarza sahip olmak şeklinde açıklanmıştır (Nemiah ve 

ark. 1976, Taylor ve ark. 1991). Aleksitimik kişiler fantezi ve hayal gücünden yoksundurlar bu 

sebeple harici bir bilişsel yönlendirmeyle hareket ettikleri için objektif duygu ve deyim yerine 

sübjektif duygu ve deneyime sahiptirler (Bagby ve ark. 1994). 

Araştırmanın amacı riskli alkol kullanımı olan bireylerin aleksitimi ve yalnızlık düzeylerini 

incelemek olup araştırma hipotezleri aşağıdaki gibidir. 

Hipotez 1: Riskli alkol kullanımı olan kişilerin aleksitimi düzeyleri yüksektir. 

Hipotez 2: Riskli alkol kullanımı olan kişilerin yalnızlık düzeyleri yüksektir. 
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YÖNTEM 

Örneklem 

Araştırma, Muğla ili Bodrum ilçesinde yürütülmüştür. Araştırmada çalışmaya elverişli örneklem 

yöntemi kullanılmıştır. Çalışmaya 19-54 yaş aralığında kadın ve erkek olmak üzere 228 alkol 

tüketen kişi katılmış, katılanlar arasında Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Testinden 8≥ puan 

alan 128 katılımcı riskli alkol kullanan kişiler olarak değerlendirilmeye alınmıştır. Katılımcıların 

yaş ortalamaları 26,59 (ss=5.044) olup %48,7’si kadın %51,3’ü erkek olarak belirlenmiştir. 

Veri Toplama Araçları 

Demografik Bilgi Formu: katılımcılar hakkında çeşitli demografik bilgileri elde etmek amacıyla 

araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. 

Alkol Kullanım Bozuklukları Tanıma Ölçeği(AKBTT): Türkçe uyarlaması Saatçioğlu ve 

arkadaşları (2002) tarafından yılında gerçekleştirilmiştir. Ölçek 10 sorudan oluşmakta olup en 

yüksek puan 40, kesme noktası 8’dir. Her soru beşli likert ölçek olup 0 ve 4 arasında 

puanlanmaktadır(Saatçioğlu ve ark 2002). 

UCLA Yalnızlık Ölçeği: Russel ve arkadaşları (1978) tarafından geliştirilmiştir (Russel ve ark. 

1978). Ölçeğin Türkçe uyarlaması Demir (1989) tarafından gerçekleştirilmiştir(Demir 1989). 

Ölçek 10’u ters 10’u düz olmak üzere 20 madden oluşmaktadır. Her madde dörtlü likert tipi 

ölçekle 1 ve 4 arasında puanlanmaktadır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 20 en yüksek puan 

ise 80’dir. Alınan puan arttıkça yalnızlık düzeyi artış göstermektedir(Demir 1989). 

Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAS): Bagby ve arkadaşları (1994) tarafından aleksitimik 

özellikleri ölçmek için geliştirilen 20 soruluk bir değerlendirme ölçeğidir. Türkçeye uyarlaması 

Güleç ve arkadaşları (2009) tarafından gerçekleştirilmiştir(Güleç ve ark. 2009). Ölçek 3 boyuttan 

oluşmaktadır. Bu boyutlar: Duyguları tanımada güçlük, duyguları söze dökmede güçlük ve dışa 

dönük düşünmedir. Ölçekten yüksek puan alınması aleksitimik eğilimin artması anlamına 

gelmektedir(Güleç ve ark. 2009). 

Verilerin Analizi 

Katılımcılardan alınan verilerin analizi için SPSS programı kullanılmıştır. Riskli alkol 

kullanımının aleksitimi ve yalnızlık düzeyleri üzerinde bir etkisi olup olmadığını incelemek için 

basit regresyon analizi, riskli alkol kullan kişilerle kullanmayan kişilerin aleksitimi ve yalnızlık 

düzeylerini karşılaştırmak için bağımsız örneklem T-testi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Araştırmaya katılanların alkol kullanım düzeylerini belirlemek amaçlı AKBTT uygulanmış ve 

kesme puanına göre riskli alkol kullanımı olup olmadığı belirlenmiştir. AKBTT puanı 8≥ olanlar 

riskli alkol kullanımı var olarak kabul edilmiştir. 
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Tablo 1. Katılımcıların AKBTT Puanına Göre Frekans Sonuçları. 

                 F               %                    %gec                    %yig 

Riskli Alkol 

Kullanımı 

Var 128 56,1 56,1 56,1 

Yok 100 43,9 43,9 100,0 

Toplam 228 100,0 100,0  

 

Tablo 1’de katılımcıların AKBTT puanına göre frekans tablosu verilmiştir. Buna göre 

araştırmaya toplam 228 kişi katılmış, katılanların 128’inde (%56,1) riskli alkol kullanımı olduğu 

belirlenirken 100’ünde (%43,9) riskli alkol kullanımının olmadığı belirlenmiştir 

Tablo 2. AKBTT kesme puanına göre riskli alkol kullanımı olan kişilerin demografik 

bilgiler tablosu. 

           F  %     %gec     %yig 

 

Yaş grubu 

19-25 yaş 71 55,5 55,5 55,5 

26-35 yaş 53 41,4 41,4 96,9 

36-54 yaş 4 3,1 3,1 100,0 

Toplam 128 100,0 100,0   

     
 

Cinsiyet 

Kadın 45 35,2 35,2 35,2 

Erkek 83 64,8 64,8 100,0 

Toplam 128 100,0 100,0   
 

      
 

Medeni Durum 

Evli 15 11,7 11,7 11,7 

Bekar 113 88,3 88,3 100,0 

Toplam 128 100,0 100,0   
 

     
 

 

 

Eğitim Durumu 

Ortaokul 1 0,8 0,8 0,8 

Lise 17 13,3 13,3 14,1 

Üniversite 93 72,7 72,7 86,7 

Yüksek lisans- 

Doktora 

17 13,3 13,3 100,0 

Toplam 128 100,0 100,0   
 

      
 

Çalışma 

Durumu 

Çalışıyor 77 60,2 60,2 60,2 

Çalışmıyor 51 39,8 39,8 100,0 

Total 128 100,0 100,0   
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Aylık Gelir 

0-500 15 11,7 11,7 11,7 

500-1400 17 13,3 13,3 25,0 

1400-2000 34 26,6 26,6 51,6 

2000-5000 50 39,1 39,1 90,6 

5000 ve üzeri 12 9,4 9,4 100,0 

Toplam 128 100,0 100,0   
 

      
Ailede Alkol 

Kullanan kişi 

Var 112 87,5 87,5 87,5 

Yok 16 12,5 12,5 100,0 

Toplam 128 100,0 100,0   

Katılımcılar arasında riskli alkol kullanan kişilerin demografik özellikleri Tablo 2’de yer 

verilmiştir. Buna göre araştırmaya katılan riskli alkol kullanan kişilerin 71’i (%55,5) 19-25 yaş 

aralığında, 53’ü (%41,4) yaş aralığında ve 4’ü (%3,1) 36-54 yaş aralığında belirlenmiştir. 

Katılımcıların 45’i (%35,2) kadın, 83’ü (%64,8) erkektir. Araştırmaya katılan riskli alkol 

kullanımı olan kişiler medeni durum açısından incelendiğinde 15’i evli (%11,7), 113’ü (88,3) 

bekâr olarak belirlenmiştir. Katılımcıların 1’i (0,8) ortaokul, 17’si (%13,3) lise, 93’ü (%72) 

üniversite ve 17’si (%13,3) yüksek lisans-doktora eğitim düzeyine sahiptir. Araştırmaya 

katılanların 77’si (%60,2) çalışmakta, 51’i (39,8) çalışmamaktadır. Araştırmaya katılanların 

15’inin (%11,7) 0-500 tl, 17’sinin (%13,3) 500-1400 tl, 34’ünün (%26,6) 1400-2000 tl, 50’sinin 

(%39,1) 2000-5000 tl ve 12’sinin (%9,4) 5000 tl ve üzeri aylık geliri olduğu belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan kişilerin 112’sinin (%87,5) ailesinde alkol kullanan kişilerin olduğu 

belirlenirken 16’sının (%12,5) ailesinde alkol kullanan kişilerin olmadığı belirlenmiştir. 

Tablo 3. AKBTT kesme puanına göre riskli alkol kullanımı olmayan kişilerin bağımsız 

değişken olarak dikkate alınan demografik tablosu. 

        F % %gec %yig 

Yaş aralığı 19-25 yaş 58 58,0 58,0 58,0 

26-35 yaş 35 35,0 35,0 93,0 

36-54 yaş 7 7,0 7,0 100,0 

Toplam 100 100,0 100,0   

      

Cinsiyet Kadın 66 66,0 66,0 66,0 

Erkek 34 34,0 34,0 100,0 

Toplam 100 100,0 100,0   

      

Medeni Hal Evli 17 17,0 17,0 17,0 

Bekar 83 83,0 83,0 100,0 

Toplam 100 100,0 100,0   
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Öğrenim 

Durumu 

İlkokul 1 1,0 1,0 1,0 

Ortaokul 1 1,0 1,0 2,0 

Lise 7 7,0 7,0 9,0 

Üniversite 68 68,0 68,0 77,0 

Yüksek lisans 

doktora 

23 23,0 23,0 100,0 

Toplam 100 100,0 100,0   

      

Çalışma 

Durumu 

Çalışıyor 66 66,0 66,0 66,0 

Çalışmıyor 34 34,0 34,0 100,0 

Toplam 100 100,0 100,0   

      

Aylık Gelir 0-500 3 3,0 3,0 3,0 

500-1400 15 15,0 15,0 18,0 

1400-2000 36 36,0 36,0 54,0 

2000-5000 38 38,0 38,0 92,0 

5000 ve üzeri 8 8,0 8,0 100,0 

Toplam 100 100,0 100,0   

      

Ailede Alkol 

Kullanımı 

Var 81 81,0 81,0 81,0 

Yok 19 19,0 19,0 100,0 

Toplam 100 100,0 100,0   

 

Riskli alkol kullanımı olmayan kişilerin demografik özellikleri Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Buna göre araştırmaya katılanlar arasında riskli alkol kullanımı olmayan kişilerin 58’i (%58) 19-

25 yaş aralığında, 35’i (%35) 26-35 yaş aralığında ve 7’si (%7) 36-54 yaş aralığında olduğu 

belirlenmiştir. Riskli alkol kullanımı olmayanların 66’sı (%66) kadın ve 34’ü (%34) erkek olarak 

belirlenmiştir. Medeni durumlarına bakıldığında 17’si evli (%17) ve 83’ü (%83) bekârdır. Riskli 

alkol kullanımı olmayanların 1’i (%1) ilkokul, 1’i (%1) ortaokul, 7’si (%7) lise, 68’i (%68) 

üniversite ve 23’ü (%23) yüksek lisans-doktora eğitim düzeyine sahiptir. Çalışma durumları 

açısından incelendiğinde 66’sı (%66) çalışmakta olup 34’ü (%34) çalışmamaktadır. Riskli alkol 

kullanımı olmayanların 3’ü (%3) 0-500 tl, 15’i (%15) 500-1400 tl, 36’sı 1400-2000 tl, 38’i (%38) 

2000-5000 tl ve 8’i (%8) 5000 tl ve üzeri gelir aralıklarına sahiptir. Riskli alkol kullanımı 

olmayanların 81’inin (%81) aile bireylerinde alkol kullanımı varlığı tespit edilmiş olup 19’unun 

(%19) aile bireylerinde alkol kullanımı tespit edilememiştir. 
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Tablo 4. Riskli Alkol Kullanımının Aleksitimi ve Yalnızlık Puanı Bağımsız Örneklem T-

Testi karşılaştırılmasını Gösteren Dağılım. 

       Risk.Alk.Kul.                   N     Ort. Ss  T        p 

Aleksitimi Var 128 57,43 10,847 2,826 0,005 

Hayır 100 53,71 8,433 2,913 0,004 

Yalnızlık Var 128 39,61 9,384 0,740 0,460 

Hayır 100 38,74 8,006 0,754 0,452 

 

Tablo 4’te görüldüğü gibi riskli alkol kullanımıyla aleksitimi puanı arasında anlamlı bir fark 

gözlemlenirken (t=2,826; p<.01) bundan farklı olarak riskli alkol kullanımı ve yalnızlık puanı 

arasında anlamlı fark bulunamamış ve riskli alkol kullanımı olmayanlarında aleksitimi ve 

yalnızlık puanları arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir. 

Tablo 5. Riskli Alkol Kullanımının Aleksitimi Düzeyini Yordamasına İlişkin Basit 

Regresyon Analizi Sonuçları. 

  
 

T P 
  

B Ss β      R R2 

Aleksitimi 46,526 2,064   22,539 0,000    ,459a 0,211 

Riskli Alkol 

Kullanımı 
R=0,459, 

R2=0,211 

 

0,663 

 

0,114 

 

0,459 

 

5,803 

 

0,000 

    

     - 

  

   - 

 

Tablo 5’te görüldüğü üzere riskli alkol kullanımıyla aleksitimi arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Riskli alkol kullanımı aleksitimi düzeyinin yüksekliğini  %21,1 oranında açıklamaktadır. 

Yordayıcı değişken ile bağımlı değişken arasındaki korelasyon incelendiğinde riskli alkol 

kullanımı ve aleksitimi arasında pozitif yönde anlamlı (p=0,000) ve orta düzeyde  (r=0,459) bir 

ilişkinin olduğu görülmektedir (R=0,459 R2=0,211, p<01). Yani riskli alkol kullanımı aleksitimi 

toplam varyansının %21,1’ini açıklamaktadır. 

Tablo 6. Riskli Alkol Kullanımının Yalnızlık Düzeyini Yordamasına İlişkin Basit 

Regresyon Analizi Sonuçları. 

Model B ss Β t p R R2  
Yalnızlık 37,359 1,998   18,697 0,000 ,110a ,012 

Riskli Alkol 

Kullanımı 

0,137 0,111 0,110 1,238 0,218 
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Tablo 6’da görüldüğü üzere riskli alkol kullanımı ve yalnızlık arasında anlamlı bir ilişki 

bulunamamıştır. Basit regresyon analizi sonucuna göre riskli alkol kullanımı kişilerin yalnızlık 

düzeylerini yordamamaktadır. 

 

TARTIŞMA 

Bu çalışmada riskli alkol kullanımının aleksitimi düzeyini (%21,1) oranında açıkladığı 

saptanmıştır. Bu oran Evren ve arkadaşlarının 105 alkol bağımlısıyla yaptığı çalışmasında 

bağımlılardan %36,2’sinin aleksitimik olma bulgusuyla benzerlik göstermektedir (Evren ve ark., 

2003). Bu oran literatürle uyumlu olmakla beraber ülkemizdeki yapılan başka çalışmalara göre 

düşüktür. Pektaş ve arkadaşlarının alkol bağımlılığında aleksitimi oranı (%60) olarak 

belirlenmiştir. Pedersen ve arkadaşları riskli alkol kullanımı olan kişilerle yaptıkları çalışmada 

riskli alkol kullanımının kişilerin aleksitimi puanı üzerinde direkt bir etkisi olduğunu saptamıştır 

(Pedersen ve ark., 2016).  

Riskli alkol kullanımı ve yalnızlık arasında anlamlı bir fark ve yordama bulunamamıştır. 

Yıldırım ve arkadaşlarının alkol ve madde bağımlılarıyla yaptıkları çalışmada bağımlı bireylerin 

düşük düzeyde yalnızlık yaşadıkları sonucuna varmışlardır (Yıldırım ve ark., 2011). Yıldırım ve 

arkadaşlarının buldukları sonuç bu araştırmanın sonucuyla uyuşmamaktadır. Riskli alkol 

kullanımı ve yalnızlık açısından literatür incelendiğinde yalnızca bir çalışmaya rastlanmaktadır. 

Yukarıda anlatıldığı üzere çalışma alkol ve madde bağımlılığı olan kişilerde yalnızlık 

incelendiğinden bu araştırmayla sonuç açısından yüksek oranda bir benzerlik gösterememektedir. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmada riskli alkol kullanımı ve aleksitimi arasında anlamlı bir ilişki saptanırken, riskli 

alkol kullanımı ve yalnızlık düzeyi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Bu bilgilere ek 

olarak katılımcıların demografik sonuçlarının riskli alkol kullanımını açıklamadığı saptanmıştır. 

Bu çalışmada saptanan aleksitimi oranı yapılan diğer araştırmalara nazaran daha düşük olmakla 

birlikte, bu oranın riskli alkol kullanımı olanlarda yüksek oranda aleksitimi saptandığı literatür 

bilgisiyle uyumludur.   

Katılımcı sayısının 228 kişi olması araştırmanın sınırlılıklarından biri olarak görülmekte ve 

katılımcı sayısının arttırılması değişkenler arasında anlamlı fark bulunmasına etki edebilir. 

Değişik sosyo-ekonomik düzeylerdeki kişilerle yapılacak çalışmalar riskli alkol kullanımı ve 

demografik veriler arasında anlamlı farkların ortaya çıkmasını sağlayabilir. 

Bu çalışma riskli alkol kullanımı tespit edilen kişilerde aleksitiminin tanınmasının önemli 

olduğunu göstermektedir. Aleksitiminin tanınması ve farkındalık yaratılması adına çeşitli 

etkinlikler düzenlenebilir. Riskli alkol kullanımı üzerinde daha çok araştırma yapılmasının ve 

sonuçların karşılaştırılmasının literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  
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KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖZEL PEDAGOJİK TERAPİ 

UYGULAMALARI 
Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları; Avustralya’da 

Sertika 3 ve 4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları ve Türkiye 

Uyarlaması 

 

 

Mürsel AKDENK245 
 

ÖZET 
Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları konusunda; Avustralya’da 

Sertika 3 ve 4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları ve Türkiye Uyarlaması; 

adlı yapılan incelemesinin anlatılmasıdır. Konunun Özel Amacı: Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde 

Özel Pedagojik Terapi Uygulamalarına; Avustralya’da Sertika 3 ve 4 Peadagojik Terapi Kursları 

Programlarına ve Okul Stajlarındaki tüm çalışmalara araştırmacı olarak katılındı. Henüz 

Türkiye’de bulunmayan bazı Yeni Pedagojik Terapi Çalışmalarının Türkiye Uyarlaması 

yapılmaktadır. Konun Kaynakları: Bu alan uygulamalarında Avustralya belirtilen kaynaklar; 

Sertifika 3 kursunda 17 Ders Kitapları Job Trainin Enstitüsünden; Sertifika 4 kursunda 17 Ders 

Kitapları ise Avustralya Tmg Koleji tarafından verilmektedir. Bir yandan; ilgili Kurs programlarına 

katılmak; Okul Stajlarını yapmak ve yeni birer meslek edinmenin ve iş bulmanın yolları 

anlatılmaktadır. Diğer yandan; Sertifika 4 seviyesindeki kursun ardından; pedagojik terapide Aile 

doktorları; Özel eğitim uzmanları; özel eğitime muhtaç ve özel eğitime acil ihtiyaç duymakta olan 

Öğrencilere; anne ve babalara ve yetişkinlere yardımcı olmanın sistematiği verilmektedir. Gerek 

katılınan Pedagojik terapi kurslarında hem okulların Kaynakları okunmakta; hem de uygulamalara  

yer  verilmektedir.  Aslında;  yapılan  Kursların  Program Hazırlama çalışmaları; UNESCO Asya ve 

Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması’na uygun olarak olarak tasarlanmaktadırlar. 

Avustralya’da hem görülen; hem de araştırmacı olarak katılınan Özel Pedagojik Terapi Sertifikalı 

Kurs Programlarının aynı kaynaklarla; gereğinde tercüman kullanılarak ya da ilgili kaynakların 

tercümeleri yapılarak Türkiye’de de açılmasını yollarına yer verilmektedir. 1-Avustralya’da Özel 

Pedagojik Terapi Sertifikalı Kurs Programları; Fedearal ve Eyaletler Eğitim Bakanlıkları tarafından 

hazırlanmaktadır. 2-İsteyen Hükümet Meslek Yüksekokullarına; Meslek Enstitüleri ya da meslek 

Akademilerine; Meslek Kolejlerine; Üniversitelere bu kursların açılması yetkisi verilmektedir. 3- Ya 

da Gençler ve Yetişkinler için Özel olarak hazırlanmış Kayıtlı Yükseköğretim Kurumları olan; 

meslek Enstitüsü, Meslek Koleji; Meslek Akademisi’ne Hazırlanmış ilgili Programlar ve bunların 

tüm Kitapları ve dökümanları para ile satılmaktadırlar. 4- ilgili hükümet; Özel Sektör ve Hükümet 

Dışı Sektörler tarafında açılan tüm meslek edindirme kurumlarının kurs programları; çalışanlarının 

ücretleri ve tüm masrafları hükümetler tarafından ödenmektedirler.4-Avustralyanın yıllık Yabancı 

öğrencilerden kazandığı ücret; 20–60 milyar dolar arasında seyretmektedir. 5-Yılda yaklaşık olarak 

4,5- 5 milyon sadece yabancı öğrenci okutulmaktadır.6-Avustralyanın nüfusu 25 milyondur. 1-

Türkiye’de; UNESCO Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması 16.12.1983 yılında 

imzalanmış ve 8.1.1988 tarihli resmi gazetesinde; sayfa 1–15 arasında yayınlanmış olmasına rağmen 

henüz işletilmemektedir.2- Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları; 

Avustralya’da Sertika 3 ve 4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları Modelinin 

Türkiye’de uyarlanması çok büyük önem arz etmektedir. Genel Sonuç: 1-Avustralya’da Özel 

                                                 

 

 

245 Dr., Avustralya Tmg Koleii Sertifika 4 Özel Eğitim Destek Kursu Öğrencisi, murselakdenk06@gmail.com. 
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Pedagojik Terapi Uygulamalarının; Gençlerde ve Yetişkinlerde Kayıtlı Mesleki Yükseköğretim 

Sertifika Uygulamalarının; hem Asya; Hem Pasifik Ülkeleri hem de tüm dünyada Avustralya’nın en 

iyi Yükseköğretim Programı uygulayan ülkeler arasına girmesini sağlamaktadır. 2-Nüfusunun 

yaklaşık olarak beşte birisi oranında her yıl yabancı öğrenci okutmasına yol açmaktadır. Özel 

Sonuç:1- Türkiye’de de UNESCO Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması’nı Avustralya 

gibi uygulaması çok önemsenmelidir. 2-Türkiye’nin nüfusu 82 milyon olduğuna göre; yılda Türkiye 

olarak 16, 5- 17 milyon yabancı öğrenci okutmak mümkündür. 3-buradan hareketle; yıllık döviz 

girdisi olarak; 61, 2- 204 milyar dolarlık gelir elde edilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: Kayıtlı Yükseköğretim Kurumu, Mesleki Yükseköğretim Kurumu, Meslek 

kazandırma Enstitüsü, Meslek kazandırma Akademisi. 

 

A-AVUSTRALYA’DA VE TÜRKİYE’DE KISA TARİHSEL BİLGİLER VE 

GELİŞMELER: 

A.1-AVUSTRALYA’DA KISA TARİHSEL BİLGİLER VE 

GELİŞMELER: KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖZEL PEDAGOJİK    TERAPİ 

UYGULAMALARI: (Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları; 

Avustralya’da Sertika  3 ve 4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları  ve 

Türkiye Uyarlaması ) 

1-Avustralya’da Kısa Tarihsel Bilgiler: Sertifika 3 Öğretmen Yardımcılığı Kur su:1.1-

 Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamalarına; önce 1990 

yıllarda Sertifika 3 Öğretmen Yardımcılığı Kursu/ Özel Eğitim Programları olarak başlanılmıştır. 

1.2-Toplam Kursun Tam Gün olarak 600 saat ya da 6 ay sürdüğü; haftada  3 gün yapıldığı 

anlaşılmaktadır. 

2- Sertifika 3 Öğretmen Yardımcılığı Kursu: Okul Stajı Uygulamasının o zaman lar  60 saat 

civarında bulunduğu anlatılmıştır. 

3- Avustralya’da Sertika  3 ve 4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; ya da Eğitim 

Destek Programları Kursları: Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi 

Uygulamaları; Avustralya’da Sertika  3 ve 4 Özel Pedagojik Tera pi Kursları Programları; Okul 

Stajları  Ve Türkiye Uyarlaması: 

3-1- Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamalarına; önce 2007’li 

yıllarda Sertifika 3 Eğitim Destek Programı Kursu/ Özel Eğitim Destek Programları olarak 

başlanılmıştır. 3.2-Toplam Kursun Tam Gün olarak 600 saat ya da 6 ay sürdüğü; haftada  3 gün 

yapıldığı ortaya konulumuştur. 

4- Avustralya’da Sertika  3 ve 4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; ya da Eğitim 

Destek Progrmaları Kursları: 4.1- 2010’lu yıllardan itibaren  arka ar kaya açılmaya başladılar; her 

birisi toplam olarak:600 saattirler. 4.2-Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi 

Uygulamaları; Okul Stajı Uygulamasının o zamanlar 100 saat civarında olduğu anlatılmıştır. 

5- Sertika  4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları Bitirildiğinde Aile Kılinikleri / Aile 

Hekiğmlerinden Yararlanılmaları:  Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi 

Uygulamaları; Avustralya’da Sertika  4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul 

Stajları  yapılıp; Kurslar bitirildikten sonra çocukların ve ailelerinin terapi 
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uygulamalarında, Sertika  4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları Bitirildiğinde Aile 

Kilinikleri / Aile hekimlerinden yararlanılmaları mümkündür:  Ve Türkiye Uyarlaması) 

 

A.2- TÜRKİYE’DE KISA TARİHSEL BİLGİLER VE GELİŞMELER KARŞILAŞTIRMALI 

ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖZEL PEDAGOJİK TERAPİ UYGULAMALARI: (Karşılaştırmalı 

Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları; Avustralya’da Sertika  3 ve 4 Özel 

Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları  ve Türkiye Uyarlaması ) 

1-Türkiye’de Kısa Tarihsel Bilgiler: 

1.1- Sertifika 3 Öğretmen Yardımcılığı Kursu Sertifika 3 gibi bir modelle bulunmamaktadır. 

1.2- Sadece; Emekli İlkokul Öğretmenlerinden 1 aylık bir kursa alınarak Özel Öğretim sınıflarına 

bugü ne kadar konulmaktadırlar. 

  

2- Türkiye’de Sertika  3 ve 4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; ya da Eğitim Destek 

Programları Kursları; şu ana kadar açılmamıştırlar. 

3- Türkiye’ de Sertika  4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları bulunma dığından dolayı; 

Aile Kılinikleri / Aile Hekiğmlerinden Yararlanılmaları; işlemleride yapılmamaktadır. 

  

B-AVUSTRALYA’DA  KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖZEL 

PEDAGOJİK TERAPİDE MEVCUT UYGULAMA PROGRAMLARI: 

(Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları; Avustralya’da 

Sertika  3 ve 4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları  ve Türkiye 

Uyarlaması ) 

  

B.1-AVUSTRALYA’DA  KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖZEL 

PEDAGOJİK TERAPİDE MEVCUT UYGULAMA PROGRAMLARI: 

(Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları; Avustralya’da Sertika  3 

Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları  ve Türkiye Uyarlaması ) 

  

1-BU KURS, AVUSTRALYA FEDERAL ÖĞRETİM BAKANLIĞI; 

WWW. TRAİNİNG.GOV.AU adlı web sistesinde ve BOXHILL MESLEK ENSTİTÜSÜ; 

baxhill.edu.au; web sitesinde  İngilizce olarak bulunmaktadır. 

2-Kurs Yapısı: Eğitim Desteği'nde CHC30213  Sertifika 4 Kursunu  tamamlamak için; 

öğrencilerin 17  adet Dersi almaları yeterlidir. Bunların, 12 çekirdek/Ana ders ve 5 seçmeli Ders 

bitirmesi gerekmektedir. 

3.1-ZORUNLU BİRİMLER: KONULAR; KOD ADI SAATLERİ: 

1-CHCDIV001 Çeşitli İnsanlar İle Çalışıyor 40 

2-CHCDIV002 Promote Aborijinal ve / veya Torres Straıt Islander Kültür Güvenliği 25 

3-CHCEDS001 Eğitim Ortamında Mevzuat, Politika ve Endüstriyel Gereksinimlerle Uyum 35 

4-CHCEDS002 Planlanmış Eğitim Programlarının Uygulanmasında Yardımetme  40 

http://trai̇ni̇ng.gov.au/
http://baxhill.edu.au/
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5-CHCEDS003 Tüm Gelişme Alanında Öğrenci Eğitimine Katkı 50 

6-CHCEDS004 Sınıf veya Merkezin Organizasyonu ve Yönetimine Katkı 30 

7-CHCEDS005 Edebiyat ve Oral Dil Becerilerinin Gelişimini Destekleyin 55 

8-CHCEDS006 Sayısal Becerilerin Geliştirilmesi 50 

9-CHCEDS007 Öğrenciler ve Arkadaşaları İle Etkinliği 40 

10-CHCEDS012 Kurulmuş ve Sürdürülebilir Bireysel ve Küçük Grup Öğrenme Alanları 18 

11-CHCEDS014 İkinci Dil Olarak İngilizce Öğrenen Öğrencilere Destek 30 

12-CHCEDS016 Bir Sınıf Ortamında Engellilerle İlgili Öğrencilere Destek İçin Öğrenimi 35 

13-CHCEDS017 Sağlık ve Öğrencilerin Güvenliği 30 

14-CHCEDS018 Sınıf Ortamında Ek İhtiyaçlardan Öğrencilere Destek 30 

15-CHCECE006 Çocuk ve Gençlerden Destek Davranışı 30 

16-HCPRT001 Risk  Altında Çocuk ve Gençlere Kimlik ve Sorumlulukları Kadar Destek  40 

17-HLTAID003 İlk Yardım Sağlığı 18 

 

3.2-İşe Yerleştirme Gereksinimleri: 3 adet Evrakınızı tamamlayın: 

1-İlk yardım sertifikası 

2-Çocuklarla Çalışma Belgesi (Fotoğraflı Kimlik kartı)  

3-Cumhuriyet Başsavcılığından / ya da Emniyet Müdürlüğünden  Güvenlik Araştırma Belgesi. 

 

B.2-TÜRKİYE’DE KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖZEL PEDAGOJİK 

TERAPİDE MEVCUT UYGULAMA PROGRAMLARI: 

(Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları; Avustralya’da Sertika  4 

Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları  ve Türkiye Uyarlaması ) 

1-Avustralya’da Sertika  3 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları  ve tüm 

Uygulamalı Kursları; Uneco; Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması Uluslararası 

Denklik Çalışmaları gereğince  Türkiye’de de de aynen uygulanmalıdır. 

2-Sertifika 3 Egitim Destek  Programı Kurs kitapları (17 adet) Türkçeye çevrilmelidirler. 

  

C-AVUSTRALYA’DA  KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖZEL 

PEDAGOJİK TERAPİDE MEVCUT UYGULAMA PROGRAMLARI: 

(Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları; Avustralya’da 

Sertika  4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları  ve Türkiye 

Uyarlaması ) 

  

C.1-AVUSTRALYA’DA VE TÜRKİYE’DE  KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE 

ÖZEL PEDAGOJİK TERAPİDE MEVCUT UYGULAMA PROGRAMLARI: 

(Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları; Avustralya’da Sertika  4 

Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları  ve Türkiye Uyarlaması) 
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1-Bu Kurs, Avustralya Federal Öğretim Bakanlığı;www. training.gov.au; adlı web sistesinde 

İngilizce olarak bulunmaktadır. 

2-Kurs Yapısı: Eğitim Desteği'nde C4349  Sertifika 4 Kursunu  tamamlamak için; öğrencilerin 

17  adet Dersi almaları yeterlidir.Bunların, 12 çekirdek/Ana ders ve 5 seçmeli Ders bitirmesi 

gerekmektedir. 

3.1-ZORUNLU BİRİMLER,  KONULAR,  KOD ADI SAATLERİ: 

1-Eğitim Desteği Sertifika 4 Kursu ve Uygulaması:Plan: C4349 

2-Yerel öğrenciler ve Uluslararası Öğrenciler; Yerel Öğrencilerde Uluslararası Değişim İçin 

Uygulanmaktadır. 

3-Süre: 1 yıl tam zamanlı; Kampüs: Brunswick Kampüsü;Victoria; Mlebourne; Avustraya. 

4-CRICOS Kodu:Program Yapıs;ı Bu yeterlilik 17 birim tamamlanmasını gerektirir. 

5-C4349 Kursları; Ana Dersler: Oniki (12 adet); Seçmeli Dersleri Seçin: NB: 046617-

CHCORG428A, 048616-HLTHIR403C & 048617-HLTHIR404D, tarihi kayıtlar için eklenmiştir  

3.2-Zorunlu Dersin Adı Nominal Saat Ders Kodu Kampüsü: Brunswick Kampüsü 

1-Çocukların ve gençlerin destek davranışları (CHCECE006) 30  

2-Eğitim ortamındaki yasal, politik ve endüstriyel gereksinimlere uymak (CHCEDS001) 35: 

3-Öğrenci öğrenimini kolaylaştırmaya yardımcı olun (CHCEDS021) 50  

4-Ek desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle çalışın (CHCEDS022) 50  

5-Aborijin ve / veya Torres Strait Islander eğitimini desteklemek için eğitim stratejileri kullanın 

(CHCEDS024) 55  

6-Engelli öğrenciler için öğrenmeyi kolaylaştırmak (CHCEDS025) 50  

7-Sorumlu davranışların öğrenilmesini ve uygulanmasını destekleme (CHCEDS032) 

55  

8-Kendi profesyonel uygulamalarını yansıtın ve geliştirin (CHCPRP003) 120  

9-Risk altındaki çocuk ve gençleri tanımlayın ve yanıtlayın (CHCPRT001) 40  

10-Farklı insanlarla çalışın (CHCDIV001) 40  

11-Aborijin ve / veya Torres Strait Islander kültürel güvenliğini teşvik et (CHCDIV002) 25  

12-İşyeri sağlığı ve güvenliğine katılım (HLTWHS001) 20  

13- Kendi profesyonel uygulamalarınızı değerlendirin ve geliştirin (CHCORG428A) 

120  

14-Kültürel olarak çeşitli müşteriler ve iş arkadaşları ile etkin bir şekilde çalışın (HLTHIR403C) 

20  

15-Aborijin ve / veya Torres Strait Adalı insanlarla  etkin bir şekilde çalışın (HLTHIR404D) 20  

3.3- C4349 Grup A Seçmeli Birimler - En Az Üç (3) Ders Seçiniz. Not: 048706-CHCCD413E & 

048710-CHCNET402B dersleri : Dersin Adı Nominal Saat Ders Kodu; Kampüsü:Brunswick 

Kampüsü 

1-Beceri geliştirme ve bakım kolaylığı (CHCDIS405A) 50 

2-Öğrencilerin matematik öğrenimini destekleme (CHCEDS019) 40  

3-Öğrencilerin okuma yazma öğrenimini destekleme (CHCEDS020) 40  

http://training.gov.au/
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4-Sınıf dışındaki öğrencileri denetleme (CHCEDS023) 40  

5-Öğretme ve öğrenme programlarının öğelerini sunma (CHCEDS026) 45  

6-Dil kaynakları üretiminde yardım (CHCEDS028) 40  

7-Aborijin ve / veya Torres Boğazı Adalı dil ve kültür dersleri geliştirmek için öğretmen 

yardımcısı (CHCEDS029) 40  

8-İlk yardım sağlayın (HLTAID003) 18  

9-Belirli topluluklarda çalışın (CHCCD413E) 70  

10-Etkili ağlar kurun ve koruyun (CHCNET402B) 50  

3.4-C4349 Grup B Seçmeli Birimler - Gerekirse En fazla iki (2) Kurs seçin. 

Dersin Adı Nominal Saat Ders Kodu Kampüsü: 

1-Ekipman gerektirmeyen rekreasyon oyunları ile yardımcı olun (SISCCRO301A) 10  

2-Başkalarıyla etkili bir şekilde çalışın (BSBWOR203B) 15  

3-Çalışma ortamına etkin bir şekilde katılın (CHCORG303C) 20 

4-Kişisel çalışma önceliklerini ve mesleki gelişimi yönetin (BSBWOR501A) 60  

5-Karmaşık belgeleri yazın (BSBWRT401) 50 

6-Bir eğitim ortamında esnek öğrenmeyi desteklemek (CHCEDS027)  45 

  

C.2-Türkiye’de  Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapide Mevcut Uygulama 

Programları: (Karşılaştırmalı Çağdaş Eğitimde Özel Pedagojik Terapi Uygulamaları; 

Avustralya’da Sertika  4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları  ve Türkiye 

Uyarlaması) 

 1-Avustralya’da Sertika  4 Özel Pedagojik Terapi Kursları Programları; Okul Stajları  ve tüm 

Uygulamalı Kursları; Uneco; Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması Uluslararası 

Denklik Çalışmaları gereğince  Türkiye’de de  Milli Eğitim Bakanlığı; mesleki Yeterlilik 

Kurumu; Meslek Yüksekokulları ve Üniversiteler tarafından açılmalı; Sertifikalı 

Programlar  aynen uygulan malıdır. 

2-Sertifika 4 Egitim Destek  Programı Kurs kitapları(17 adet  Ana Kitaplar ve;11 adet A ve B 

gurubundaki Seçmeli Kitaplarda birlikte olmak üzere; toplam 31 kitap  ) Türkçeye 

çevrilmelidirler. 

3-Bu amaçla;  Avustralya ve Türkiye arasında Sertika  4 Özel Pedagojik Terapi Kursları 

Programları; Okul Stajları  ve tüm Uygulamalı Kursları; ve benzeri alanlardak Eğitim;Öğretim 

Programları için Eğitim Antlasşması imzalanmalı dır. 

4-Buradan hareketle; Avustralya ve Türkiye arasında Sertifikalı Kurs Program ları ve 

Uygulamaları alanlarında Uneco; Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması 

Uluslararası Denklik Çalışmaları; gereğince  ortak Eğitim Komisyonu kurulmalıdır. 
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D-TARTIŞMA; SONUÇ VE ÖNERILER: 

D.1-Genel Tartışmada:  

1- Avustralya’da Kayıtlı Yükseköğretim Organizasyonu:  

1.1-Avustralya’da 5000 den fazla Kayıtlı Yükseköğretim Organizasyonu bulunduğu ortyaya çıktı 

1.2-Bunların Dernek;Merkez;Vakıf; ve Eğitim Limited Şirketleri kanalı İle kurulanlar; Sertifika I 

ve Sertifika 6 arasında Kurslar açabilmektedirler. 

2- Avustralya’da Kayıtlı Yükseköğretim Organizasyonu Modelinde Kurslar; Sertifi kalar ve 

Diplomalar: Bunlar aşağıdaki Mesleki Sertifikalı Kursları vermektedirler: 2.1-Mesleki 

Sertifikalar: 1; 2; 3; 4  Basamaklarından; ya da her birisi 6’şar aylık; veya 600’zer saatlik Kurs 

Progrmalarından;ve  en az 100 ’zer saatlik İş yeri/Okul Stajlarından oluşmaktadırlar. 

2.2- Vocational Diploma (Diploma): 1)Mesleki Sertifika: V Basamağı;  ya da Mesleki Sertifikalı 

Önlisans Diploması; her birisi en az 1 yıllık / ya da 12’şer aylık; veya  enaz 1000-1200’zer 

saatlik Kurs Progrmalarından; ve  en az  240 ’ar saatlik İş yeri /Okul Stajlarından 

oluşmaktadırlar.2)Avustralya’da;Diploma Programı Öncesinde en az Sertifikalı Kurslar  1; 2; 3; 

4   Basamaklarından bitirilmek zorundadırlar . 

2.3- Vocational Advanced Diploma: 1)Mesleki Sertifika 6 Basamağı; ya da  Mesleki İleri 

Önlisans Diploması Programı Öncesinde en az Sertifikalı Kurslar  1; 2; 3; 4; Diploma basamağı 

Sertifika 5  Basamaklarından oluşan Kursları bitirilmek zorunda 

dırlar .2) Ondan sonra  1 yıllık /  ayrıca 1000-1200’zer saatlik Kurs Programlarından; ve  en 

az  240 ’ar saatlik İş yeri /ya da Okul Stajlarından oluşmaktadırlar. 

3) Eğer; İleri Önlisans Diploması Programına  Doğrudan Mesleki Sertifika 6 Basamağından; ya 

da  Mesleki İleri Önlisans Diploması Programından Başlanılması için  en az Diploma basamağı 

Sertifika 5  Kurslarından birisinin bitirilmek zorundadır .4)  Ondan sonra  1 yıllık – 1.5 yıllık 

veya 12-18 aylık / ya da  ayrıca 1000-1200’zer saat lik Kurs Programalarından ve  en az  240 ’ar 

saatlik İş yeri /ya da Okul Stajlarından oluşmaktadırlar. 5) Eğer; İleri Önlisans Diploması 

Programına  Doğrudan Mesleki Sertifika 6 Basamağından; ya da  Mesleki İleri Önlisans 

Diploması Programından Başlanılması için  en az  2.5- yıl ya da 3 yıl; veya 30-36 aylık  Sertifika 

6  Kurslarından birisinin birisinin okunması zorundadır .6) Mesleki İleri Önlisans 

Diploması  Kursu na  başladıktan sonra  ayrıca 2000-2400’zer saatlik Kurs Programalarında 

okumak;ve  en az  500 ‘zer saatlik İş yeri /ya da Okul Stajlarına katılmak zorundadırlar. 

2.4- Vocational Degree/ Vocational Undergraduate Diploma: 1) Mesleki Sertifika: Lisans 

Derecesi/ ya da  Mesleki Lisans Diploması VII Basamağı; ya da   3 yıllık Mesleki Lisans 

Derecesi /ya da 4 yıllık Mesleki Lisans Diploması Basamağından oluşmaktadır lar .2) Bu Lisans 

Derecesi ya da Lisans Diploması; en az  3 yıl ya da 4  yıl; veya 36-48 aylık  Sertifika 

7  Kurslarından birisinin okunması zorundadır .3) Mesleki Sertifika Lisans Derecesi/ ya 

da  Mesleki Lisans Diploması VII Basamağına başladıktan sonra  ayrıca en az  1 yıl ya da 12 

aylık;1000-1200   saatlik İş yeri /ya da Okul Stajlarına ka tılmak zorundadırlar. 

2.5-Vocational Graduate Certificate: Mesleki  Ön Yüksek Lisans  Sertifikası:1) Mesleki Sertifika 

8 ya da  Mesleki  Ön Yüksek Lisans  Sertifikası: Bir alanda en az  3- 6 Aylık tam gün 
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kurslarından oluşmaktadırlar.2) Mesleki Ön Yüksek Lisans Sertifikası VIII Basamağına 

başladıktan sonar;  ayrıca en az;80-100   saatlik İş yeri /ya da Okul Stajlarına katılmak 

zorundadırlar. 

2.6-Vocational Graduate Diploma: Mesleki Sertifika 8  ya da  Mesleki  Ön Yüksek Lisans 

Diploması Kursları: 1)Mesleki Sertifika 8  ya da  Mesleki  Ön Yüksek Lisans Diploması 

Kursları; 1 yıl; ya da  12  Aylık Kurslardan  oluşmaktadırlar.2) Mesleki Serti fika: VIII  ya 

da  Mesleki  Ön Yüksek Lisans  Sertifikası: Bir alanda en az  3- 6 Aylık tam gün kurslarından 

oluşmaktadırlar.2) Mesleki Ön Yüksek Lisans Sertifikası 8 Basamağına başladıktan sonr;  en az; 

160-200   saatlik İş yeri /ya da Okul Stajlarına katıl mak zorundadırlar. 

  

D.2-Özel Tartışmada  

1- Türkiye’de Kayıtlı Yükseköğretim Organizasyonu  modeli yoktur. 

2-Türkiye’de  Milli Eğitim Bakanlığına; hem de Mesleki Yeterlik 

Kurumuna  bağlı;  Yükseköğretim  Kurumları:  

1) Türkiye’de   hem Milli Eğitim Bakanlığına; hem de Mesleki Yeterlik Kurumuna 

bağlı;  Yükseköğretim  Kurumları için; Sistematik Kurs  Modellerinde Avustralya gibi Kurslar; 

Sertifikalar ve Diplomalar bulunmamaktadır lar.2)İlgili Kurslar sırasında bazı Pratikler 

yapılmaktadır. Ama bunlar için İş Yeri Stajı ya da Okul Stajı Belgesi verilmemektedir. 

3-Türkiye’de; Meslek Yüksekokullarında 2 yıllık Mesleki Önlisans  Kursları:1) Türkiye’de; 

sadece Meslek Yüksekokullarında 2 yıllık Mesleki Önlisans  Kursları vardır. 

2)Mesleki Sertifika: V Basamağı;  ya da Mesleki Sertifikalı Önlisans Diploması; Kurs 

Programalarından; ve  en az  aylık; ya da 21 iş gününde;  168  saatlik İş yeri /Okul Stajlarından 

oluşmaktadırlar. 

3) Türkiye’de; Diploma Programı Öncesinde en az Sertifikalı Kurslar  1; 2; 3; 4   Basamakları 

bitirilmek zorundalığı yoktur . 

4-Türkiye’de; Mesleki Sertifika; 6 Basamağı; ya da  Mesleki İleri Önlisans Diplo ması 

Programı:1) Türkiye’de; Mesleki Sertifika; 6 Basamağı; ya da  Mesleki İleri Önlisans Diploması 

Programı Kursları yoktur. 

2) Türkiye’de; Mesleki Sertifika; 6 Basamağı; ya da  Mesleki İleri Önlisans Diploma sı Programı 

Kursları; Türkiye’de 20 temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmündeki kararname ile; 

Türkiye Yeni Yükseköğretim reform adına kapatılmışlardır. 

5-Türkiye’de; Mesleki Lisans Derecesi/ ya da  Mesleki Lisans Diploması VII Basamağı: 

1) Türkiye’de; Mesleki Lisans Derecesi/ ya da  Mesleki Lisans Diploması VII Basamağında; 3 

yıllık Mesleki Lisans Derecesi yoktur. 

 2)   Lisans Derecesi ya da Lisans Diploması; 4  yıldır.3) Mesleki Sertifika Lisans Dere cesi / ya 

da  Mesleki Lisans Diploması VII Basamağına başladıktan sonra  en az  1-2 aylık;21-42 günlük; 

ya da 168-336   saatlik İş yeri /ya da Okul Stajlarına katılmak zorundadırlar. 
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6- Türkiye’de; Mesleki  Ön Yüksek Lisans  Sertifikası; Mesleki Sertifika: 8 Kursu Programı: 

1) Türkiye’de; Mesleki  Ön Yüksek Lisans  Sertifikası; Mesleki Sertifika: 8 Kursu Programı; 

bulunmamaktadır. 

7- Mesleki Sertifika 8  ya da  Mesleki  Ön Yüksek Lisans Diploması Kursları: 1) Mesleki 

Sertifika 8  ya da  Mesleki  Ön Yüksek Lisans Diploması Kursları; 8 ay yapılmaktadır.Ama 1 yıl 

olarak Kabul edilmektedir. 2) Mesleki Sertifika: 8  ya da  Mesleki  Ön Yüksek 

Lisans  Diplomaso alanlarında Staj yapma sistemi hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır . 

D.3-Genel Sonuç: Türkiye’de Özel tartışma bölümünde de açıklandığı üzere; Ser tifika 1-8 

arasında olmak üzere; sertifikalı Mesleki Sistematik öğretim kursları Avustralya Modelinde 

olduğu gibi tam olarak bulunmamaktadır. 

D.4-Özel Sonuç: 1)Avustralya’da Genel tartışma bölümünde de açıklandığı üzere; Türkiye ’de 

Sertifika 1-8 arasında olmak üzere; sistematik olarak sertifikalı Mesleki öğretim kursları 

hakkında  yeterli bilgi bulunmamaktadır; kurumsal bir yapılanma belirtilen her alanda 

işletilememektdir. 

2) Türkiye’de sadece; Önlisans; Lisans; Tezsiz Yüksek Lisans  şeklinde bir yapılanma vardır. 

D.5-Genel  Öneriler:Avustralya’daki Mesleki Öğretim Yapılanmaları UNESCO Asya ve Pasifik 

Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması’na göre; tüm Asya ve Pasifik Ülkelerinde de devam 

ettirilmelidir. 

D- 6-Özel Öneriler: Türkiye’de de; Avustralya’daki Mesleki Öğretim Yapılanmaları UNESCO 

Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması’na göre devam ettirilmelidir. 

D.7-Türkiye ve Avustralya dahil tüm  UNESCO Asya ve Pasifik Ülkelerinde; UNESCO Asya ve 

Pasifik Ülkelerinde Yükseköğretim Antlaşması Komisyonu kurulmalı; her 6 ayda bir olmak 

üzere bir ülkede toplanmalıdır. 

  

E-YARARLANILAN KAYNAKLAR 

1-Certificate III in Education Supprort Course Program:Job Training İnstitute ( Meslek Kazandırma Enstitüsü): 

Melbourne City Campus ans Sunshine Campus: Victoria;Melbourne-Australia:2017-2018. 

2-Certificate III and Certificate IV in Education Supprort Course Programs:Boxhill Tafe İnstitute(Boxhill  Mesleki 

Öğretim Enstitüsü ): Melbourne City Campus;Boxhill Campus: Victoria; Melbourne -Australia:2017-2018. 

3- Certificate III and Certificate IV in Education Supprort Course Programs:Rmit University:Melbourne City 

Campus;Brunswick Campus:Victoria;Melbourne - Australia:2017-2018. 

4- Certificate III and Certificate IV in Education Supprort Course Programs:Rmit University;Tafe Sector (Mesleki 

Öğretim Enstitüsü ):Melbourne City Campus; Brunswick Campus:Victoria;Melbourne - Australia:2017-2018. 

5-Australian Federal Education Laws: Canberra-Australia:2012 

6-Victorian State of Education Laws of Australia: Melbourne-Australia:2012 

7-UNESCO Asya ve Pasifik Ülkeleri Yükseköğretim Antlaşması: Türkiye Resmi Gazetesi: Ankara-Türkiye; 

8.1.1988; sayı: 19688;sh. 1-15. 

8- UNESCO Asian and Pacific Countries Higher Education Law (Uneco Regional  Convention On The 

Recognition  of Studies,Diplomas and Degrees in Higher Education İn Asia and Pacific ): Türkiye Resmi 

Gazetesi:Ankara-Türkiye; 8.1.1988; sayı: 19688;sh. 9-15. 

https://maps.google.com/?q=sh.+9-15&entry=gmail&source=g
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9- UNESCO Asian and Pacific Countries Higher Education Law (UNESCO Regional  Convention On The 

Recognition  of Studies,Diplomas and Degrees in Higher Education İn Asia and Pacific ):Bangkok- 

Thailand:16 December 1983. 

10- Australian Registered training organisations Law; Nationally Recognised: Canberra-Australia1996 

11-Türkiye Milli Eğitim Mevzuatları: Ankara-Türkiye: 2000- 2018 

12- Türkiye  Yükseköğretim  Mevzuatları:Ankara-Türkiye:1981- 2018 

13- Avustralya Türkiye Pedagojik Terapi Akademisi Vakfı’nın Tüzüğü/Yönetmeliği: Melbourne-Avustralya; 

Samsun-Türkiye: 5.1.2009 - 30.9.2018. 

F-EKLER: 

1. Registered training organisations Law; Nationally Recognised:Canberra-

Australia1996:Adwww.programmed.com.au/Training/Services 

1300 314 344 

Upskilling Through Short Courses, Certificates, Apprenticeships & Traineeships. Experienced 

Operators. Request A Quote. Highlights: Providing Innovative Solutions, Over 60 Years Of 

Operating Experience, Providing Staffing & Facility Management Services, Delivering Multiple 

Services. 

• Training Services 

• Register Your Interest 

• Indigenous Employment 

• Managed Labour 

• Staff Hire 

RTOs can offer qualifications at the following levels: 

• Certificates I, II, III and IV 

• Diploma 

• Advanced Diploma 

• Vocational Graduate Certificate 

• Vocational Graduate Diploma. 

F.2- hat is a registered training organisation (RTO)? 

Registered training organisations (RTOs) are those training providers registered by ASQA (or, 

in some cases, a state regulator) to deliver vocational education and training (VET) services. 

RTOs are recognised as providers of quality-assured and nationally recognised training and 

qualifications. 

There are currently around 5000 RTOs in Australia. A complete list of RTOs is maintained 

at training.gov.au,  the authoritative national register of the VET sector in Australia.  

What are the advantages of registered training organisations? 

Only RTOs can: 

• deliver nationally recognised courses and accredited Australian Qualifications Framework 

(AQF) VET qualifications, 

• apply for Australian, state and territory funding to deliver vocational education and 

training. 

RTOs can offer qualifications at the following levels: 

• Certificates I, II, III and IV 

• Diploma 

• Advanced Diploma 

• Vocational Graduate Certificate 

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwixr6qIn-TdAhVHJSsKHQ1BB04YABAAGgJzZg&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2yWPNDa-eRqy8nygIMo4R&sig=AOD64_3_1YuKndSmYDsPHtbc6DoiAmgxLA&q=&ved=2ahUKEwiV-KKIn-TdAhVG_GEKHW16DdEQ0Qx6BAgDEAI&adurl=
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwixr6qIn-TdAhVHJSsKHQ1BB04YABAAGgJzZg&ohost=www.google.com&cid=CAESEeD2yWPNDa-eRqy8nygIMo4R&sig=AOD64_3_1YuKndSmYDsPHtbc6DoiAmgxLA&q=&ved=2ahUKEwiV-KKIn-TdAhVG_GEKHW16DdEQ0Qx6BAgDEAI&adurl=
https://www.programmed.com.au/our-business/training-services/
http://www.programmed.com.au/our-business/skilled-workforce/register-your-interest/
https://www.programmed.com.au/our-business/skilled-workforce/indigenous-employment-services/
https://www.programmed.com.au/our-business/skilled-workforce/managed-labour/
https://www.programmed.com.au/our-business/skilled-workforce/staff-hire/
http://www.training.gov.au/
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• Vocational Graduate Diploma. 

Which RTOs are regulated by ASQA? 

ASQA is the regulatory body for RTOs in the Australian Capital Territory, New South Wales, 

the Northern Territory, Queensland, South Australia and Tasmania.  

ASQA also regulates providers in Victoria and/or Western Australia that: 

• offer courses in any of the following states (including by offering courses online): the 

Australian Capital Territory, New South Wales, the Northern Territory, Queensland, 

South Australia and Tasmania, or 

• offer courses to overseas students studying in Australia on student visas. 

Students in Victoria and Western Australia who are unsure whether ASQA is responsible for the 

regulation of their RTO should contact the ASQA info line on 1300 701 801 or 

email enquiries@asqa.gov.au. 

  

mailto:enquiries@asqa.gov.au
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AFGAN MÜLTECİLERİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYUM SÜREÇLERİNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 
 

 

Mustafa ŞAHİN246, Serap BAKAL247, Öznur BALÇIN248 
 

 

ÖZET 
Afganistan’da uzun yıllardır devam etmekte olan savaş nedeniyle pek çok Afgan ülkesini terk etmiş 

ve farklı ülkelerde sığınmacı ya da mülteci olarak yaşamak zorunda kalmıştır. Bu kapsamda pek çok 

Afganistan vatandaşı da Türkiye’ye göç etmiş ve yerleşmişlerdir. Sağlık ve eğitim gibi pek çok 

haktan faydalanan mültecilerin içinde yaşadıklara topluma sosyal uyumlarının da sağlanması 

gerekmektedir. Yaşamlarını Türkiye’de devam ettirecek olan Afgan mültecilerin Türk kültürüne 

uyum süreci hem Türk vatandaşları hem de mülteciler açısından önem arz etmektedir. Bu araştırma 

ile Türkiye’ye göç etmiş olan Afgan mültecilerin Türk kültürüne uyum süreçlerinin incelenmek 

amaçlanmıştır. Araştırma Trabzon ilinde yaşayan 16 Afgan mülteci ile yürütülmüştür. Bu çalışmada 

sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan nitel araştırma yaklaşımı içerisinde yer alan “olgubilim” 

deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 5’i erkek 11’i kadın olan 16 Afgan mülteci 

oluşturmaktadır. Katılımcıların görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak elde 

edilmiş ve ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır. Veri analizi sürecinde nitel araştırma 

metotlarında sıkça kullanılan “sürekli karşılaştırmalı analiz” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmadan 

elde edilen bulgular sonucunda; Afgan mültecilerin göç etme sebebi olarak en çok can güvenliği 

olduğu, Türkiye’ye uyumlarını sağlamada en önemli faktörün kendilerini güvende hissetmek olduğu, 

uyumlarını zorlaştıran  en önemli faktör ise maddi yetersizlik olduğu, Türkiye’deki Afgan 

mültecilerin ilerleyen zamanlarda başka ülkelerde yaşamak istedikleri, Afgan mültecilerin Trabzon 

halkından en çok etkilendikleri nokta ise giyim tarzının olduğu elde edilmiştir. Elde edilen bulgular, 

ilgili literatür çerçevesinde tartışılıp konuya ilişkin önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Sözcükler: Afgan Mülteci, Kültür, Uyum. 

 

GİRİŞ 

Mülteci kavramı son zamanlarda tanımlanmış bir statü olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak 

mülteciliğin tarihine bakıldığında insanlık tarihi kadar eski olduğu görülmektedir (Palabıyık ve 

Koç, 2011). Yaşadıkları ülkede tehlike içerisinde olan ve bu durumdan dolayı göç etmeye 

mecbur kalan bireyler mülteci olarak adlandırılmaktadır (Güler, 2013). 2013 yılında İçişleri 

Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Yabancılar ve Uluslararası 

Koruma Kanunu’nun 61. Maddesi’nde mülteci kavramı şu şekilde açıklanmıştır: “Avrupa 

ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 

mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu 

için vatandaşı olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin korumasından yararlanamayan ya da 

                                                 

 

 

246 Prof. Dr., Trabzon Üniversitesi, msahin6161@gmail.com. 
247 Trabzon Üniversitesi. 
248 Trabzon Üniversitesi. 
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söz konusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür olaylar sonucu 

önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 

nedeniyle dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirleme işlemleri sonrasında mülteci statüsü 

verilir.” Günümüzde bireyler yukarıda da bahsedildiği gibi çeşitli sebeplerden dolayı içinde 

yetiştiği kültürden daha farklı kültürel özelliklerin hâkim olduğu yerlerde yaşamak zorunda 

kalabilmektedirler. 

Bir toplumda tarih boyunca ortaya çıkan tüm değerler ve bu değerleri gelecek kuşaklara aktarmak 

amacıyla kullanılan araçların tümü olarak ifade edilen kültür, bir toplumun içindeki kişileri o 

toplum içinde bir yere konumlandırmayı, onların benzer ve farklı yönlerini belirginleştirmeyi 

kolaylaştırmaktadır. Onlara aidiyet duygusu kazandırarak bir grubun üyesi haline getirmektedir 

(Güçlücan, 2016). Bireyler, bir gruba ait olma amacıyla gözlem, taklit, iletişim gibi yollarla o 

grubun kültürünü öğrenir. Bununla beraber kültürler yalnızca bireyler için değil toplumlar için de 

büyük bir gereklilik taşımaktadır (Erebak, 2014). Kültürler bir toplumda atasözlerinden 

selamlaşma biçimine kadar kendini göstermektedir Kültürün bu denli yaşamın tüm alanlarında 

etkili olması, onun ortaya bir kimlik koymasını da sağlamaktadır (Çınar, 2010). Çoğunlukla 

gruplar kendi kültürlerini yaratarak bu kültürü kuşaktan kuşağa iletirler (Aydın, 2014).  

Kültür, bir toplumun içindeki kişilerin, grupların düşünce biçimlerini, algılarını şekillendirerek 

herhangi bir nesneye ya da birbirlerini yönelik tutum ve davranışlarını etkileyen en önemli 

etmenlerden biridir (Karadağ, 2015). Uluslararası göçlerle beraber farklı kültürlerden toplumlar 

bir arada yaşamaya başlamışlardır. Bu toplumların bir arada yaşaması ve kendi değerlerini devam 

ettirip ettirememe durumları çok kültürlülük olarak tanımlanmaktadır (İnan, 2012). Bireyler diğer 

kültürlerden bireylerle bir arada yaşamaya başladığında birbirlerine uyum gösterebilmeleri, 

sağlıklı iletişimin kurulabilmeleri, birbirlerine karşı saygı duyabilmeleri amacıyla kendi kültürel 

pencerelerinin dışında alternatif bakış açıları geliştirmeleri büyük önem taşımaktadır diğer 

kültürlerden olan bireyleri anlayabilme, saygı duyabilme, sağlıklı bir iletişim kurmada kültürel 

duyarlılık büyük önem kazanmaktadır. Bu kültürel duyarlılık kavramı çoğunlukla, her zaman 

farklı kültürleri sevip onların yaşam tarzlarından hoşlanmak olarak görülmekteyse de diğer 

kültürlerin fikir ve değerlerine herhangi bir eleştirel bakışa tabi tutmadan katılmak etnomerkezci 

bir dünya görüşünden kaynaklanıyor olabilir. Kültürel duyarlılığın gelişimi ise kişinin diğer 

kültürlerdeki kişilerin tecrübeleriyle aşağı yukarı benzerlik gösteren tecrübeler geliştirme 

kabiliyetini kazanmasıyla ilgili olmaktadır (Aydın, 2014). 

Türkiye mülteci hakları açısından iyi bir geçmişe sahip olan bir ülke olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak son zamanlarda yabancı toplumlara, sığınmacılara, mültecilere karşı 

tahammülsüz tutumlar ve umursamaz tavırlar söz konusu olmaktadır (Palabıyık ve Koç, 2011). 

Afganistan’da uzun yıllar boyunca devam eden savaş sebebiyle birçok kişi ülkesinden ayrılarak 

farklı ülkelere göç etmek durumunda kalmıştır. Ülkesinden kaçan bireyler üçüncü ya da 

dördüncü durak olarak Avrupa’ya köprü konumunda olan Türkiye’ye sığınma talebinde 

bulunmaktadırlar. Türkiye Afgan mülteciler için sağlık, eğitim gibi konularda pek çok haktan 

faydalanmalarına olanak tanırken barınma, beslenme, yaşamlarını devam ettirmelerine imkân 
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sağlayan bir işte çalışma hakkı gibi sosyal hakları sunmada yetersiz kalmaktadır (İgamder, 2016). 

Türkiye’deki Afganların topluma uyumlarını gerçekleştirebilmeleri, yaşadıkları çevredeki 

bireylerle iletişimlerini kolaylaştırmaları açısından kültürel uyum sağlamaları oldukça önem 

taşımaktadır.  Bu çalışmada, mülteciliğin getirmiş olduğu sıkıntılarla başa çıkmaya çalışan Afgan 

mültecilerin Türk kültürüne uyum sağlama sürecinde yaşadıkları zorluklar ve kolaylıklara ilişkin 

görüşlerini ortaya koymak amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra bu bireylerin kültürel farklılıklarla 

nasıl başa çıktıkları, yaşadıkları zorluk alanlarının neler olduğu, onların bu kültüre uyum 

sağlamasını kolaylaştıran etkenleri ve bu kültür hakkındaki düşüncelerinin ortaya konulması 

hedeflenmektedir.  

 

2. YÖNTEM 

Bu çalışmada, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan nitel araştırma yaklaşımının 

desenlerinden biri olan “olgubilim” kullanılmıştır. Olgubilim bilinen ancak anlamı tam anlamıyla 

kavranamamış olgulara odaklanan bir nitel araştırma desenidir. Olgubilim bireylerin bir olguya 

yönelik deneyimlerini, algılarını ve tüm bunları yüklemiş olduğu anlamları ortaya koymayı 

amaçlar (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada Türkiye’ye göç etmiş olan mültecilerin 

kültürel uyumları bir olgu olarak ele alınıp incelenmeye çalışılmıştır.  

2.1. Araştırma Grubu 

Çalışma grubu 5 erkek ve 11 kadın olmak üzere toplam 16 Afgan mülteciden oluşmuştur. Bu 

araştırmada çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılarak 

belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme yönteminde örneklem önceden belirlenmiş nitelikleri karşılayan 

kişiler, olaylar, nesneler ya da durumlardan oluşturulur (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Katılımcılara 

ait demografik bilgilerle ilgili Tablo 1’de verilmiştir.  

 

Tablo 1. Katılımcılara ait Demografik Bilgiler 

Katılımcı Kodu Cinsiyet Medeni Durum 
K1 Erkek Bekar 

K2 Kadın Evli 

K3 Kadın Evli 

K4 Kadın Evli 

K5 Kadın Bekar 

K6 Kadın Evli 

K7 Kadın Evli 

K8 Erkek Evli 

K9 Kadın Evli 

K10 Kadın Bekar 

K11 Erkek Evli 

K12 Erkek Evli 

K13 Kadın Evli 

K14 Kadın Evli 

K15 Kadın Evli 

K16 Erkek Evli 
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2.2. Veri Toplama Aracı ve İzlenen Yol 

Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Bu 

görüşme formundaki sorular katılımcılara yöneltilmiş ve alınan cevaplar ses kayıt cihazı ile 

kaydedilmiştir. Elde edilen veriler daha sonrasında yazıya geçirilmiştir. Mülakatlar sırasında 

katılımcılardan gelen cevaplar doğrultusunda gerekli görüldüğü yerlerde incelenen olgu hakkında 

daha derinlemesine bilgi edinmek amacıyla bazen mülakat formunda yer almayan alt sorular 

yöneltilmiştir. 

2.3. Verilerin Analizi 

Veri analiz sürecinde nitel araştırmalarda kullanılan “sürekli karşılaştırmalı analiz” metodu 

kullanılmıştır. Bu analiz kullanılarak katılımcıların belirtmiş olduğu deneyimleri ortaya çıkarmak 

amaçlanmıştır. Bu deneyimlerden ortak olanlar ve araştırma sorusuna cevap olabilenler başka bir 

başlık altında toplanmıştır. Ortaya çıkan deneyimler kategoriler altında toplanarak araştırmacılar 

tarafından yorumlanmıştır. Var olan durumlardan tablolar oluşturulmuştur. Elde edilen veriler 

katılımcıların konuşmalarından doğrudan alıntılar yapılarak desteklenmiştir 

 

3. BULGULAR 

3.1. Afgan Mültecilerin Türkiye’ye Göçme Sebepleri 

Araştırmada öncelikle katılımcılara Türkiye’ye göçme nedenleri sorulmuştur. Verilen yanıtlar 

Tablo 2’de sunulmuştur.  

 

Tablo 2. Afgan Mültecilerin Türkiye’ye Göçme Sebepleri 

Katılım

cı 

K

1 

K

2 

K

3 

K

4 

K

5 

K

6 

K

7 

K

8 

K

9 

K1

0 

K1

1 

K1

2 

K1

3 

K1

4 

K1

5 

K1

6 
Eğitim √         √ √      

Güvenlik  √ √    √ √ √ √ √ √ √ √ √  

Aile İçi 

Problemle

r 

    √           √ 

Refah 

Düzeyi 

     √         √  

 

Katılımcılara Türkiye’ye göç etme nedenleri boyutuyla ilgili yöneltilen “Türkiye’ye göçmenize 

sebep olan durumlar nelerdir?” sorusuna verilen cevaplara göre sebepler kategorilere ayrılmış ve 

her bir katılımcının hangi sebebi belirttiği Tablo 2’de gösterilmiştir. Buna göre, katılımcıların 

sundukları sebeplere bakıldığında en çok belirtilen sebepler: Güvenlik (f=11), eğitim (f=3), aile 

içi problemler (f=2), refah düzeyi (f=2). Katılımcı 4 ise bu sorunun özel olduğunu belirterek 

cevap vermemiştir. Katılımcıların Türkiye’ye göçme konusundaki görüşleri şu şekildedir:   

K2: “Afganistan’da önce emniyet yok. İnsanlar sokakta, bir yerde kadın olarak çok güvenli bir 

yer yok. Mesela Türkiye gibi saat 9 da falan dükkâna çıkabiliyorsun, bir şeyler alabiliyorsun. 
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Afganistan’da öyle bir şey yok. Kadınlar için orada kadınların önemi falan yok. İran’a gelince 

İran’da çok sorun yaşadım. Mesela eşim çalışınca parasını vermiyordular. Çok dışlanıyorduk 

biz.” 

Afgan mülteciler Türkiye’ye göçmelerinin temelinde güvenlik ihtiyaçlarının yeterince 

karşılanması temel bir faktör olduğu görülmektedir. Bu temel tercih sebebinin yanında 

çocuklarının eğitim imkanlarından yararlanması ve diğer ülke vatandaşları tarafından yapılan 

dışlama ve ötekileştirmenin Türkiye’de daha az olmasına yönelik yaşantılarıdır.  

3.2. Afgan mültecilerin Türkiye’ye Uyumunu Kolaylaştıran Etmenler 

Katılımcılara Türkiye’ye uyumlarını kolaylaştıran etmenler sorulduğunda verilen cevaplar 

kategorize edilerek her bir katılımcının verdiği cevaplar Tablo 3’te gösterilmiştir. 

Tablo 3. Afgan Mültecilerin Türkiye’ye Uyumunu Kolaylaştıran Etmenler 

Katılımcı K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 

Kültürel 

Benzerlik 

    √  √       √   

Eğitim 

Olanakları 

 √ √          √  √  

Kadına 

Verilen 

Değer 

   √             

Güvende 

Hissetme 

   √  √  √ √  √ √   √ √ 

Dili 

Bilmek 

√         √       

Tablo 3 incelendiğinde, Afgan mültecilerin Türkiye’ye uyumlarını kolaylaştıran etmenler şu 

şekilde dağılım göstermektedir: Güvende hissetme (f=8), eğitim olanakları (f=4), kültürel 

benzerlik (f=3), dil bilmek (f=2), kadına verilen değer (f=1). Tablodaki frekanslara bakıldığında 

katılımcıların çoğunluğu uyumu kolaylaştıran etmen olarak “güvende hissetme” olduğunu 

belirttiği görülmektedir. “Türkiye’ye uyumlarını kolaylaştıran etmenler nelerdir?” sorusuna 

“güvende hissetme” ve “kadına değer verme” yanıtlarını veren K4’ün görüşleri aşağıda 

verilmiştir: 

K4: “Mesela güvenlik olduğu için burada çok kendimi iyi hissediyorum. Kolaylaştırıyorum. 

Rahat gidebilirim bir yerde. Mesela Türkiye’yi gezebilirim. Bir de kimliğim var burada. Mesela 

bir tane kadın, mesela eşim kötü davranırsa ben şikâyet edebilirim. Ama Afganistan’da öyle bir 

şey yok. Mesela kadın hakkı burada daha önem veriyorlar. Yani Afganistan’a göre kadınlar daha 

iyi şartlarda yaşıyorlar.” 

Tablo 3’e bakıldığında katılımcıların “Türkiye’ye uyumunuzu kolaylaştıran etmenler nelerdir?” 

sorusuna en çok “güvende hissetme” cevabını verdikleri görülmektedir. Bunun yanı sıra 

katılımcılar eğitim olanakları, kültürel benzerlik, dil bilmek ve kadına verilen değer kategorileri 

üzerinde de durmuşlardır. Katılımcıların görüşleri incelendiğinde; kadınların Türkiye’de rahat ve 

güvenli bir şekilde yaşayabiliyor olmaları, halkların kültürel açıdan benzerlik göstermeleri ve 
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eğitim olanaklarından faydalanabilmeleri onların Türkiye’ye uyumlarını kolaylaştıran etmenler 

olarak görülmektedir. 

 

3.3 Afgan Mültecilerin Türkiye’ye Uyumunu Zorlaştıran Etmenler 

Katılımcılara Türkiye’ye uyumlarını zorlaştıran etmenler sorulduğunda verilen cevaplar 

kategorize edilerek her bir katılımcının verdiği cevaplar Tablo 4’te gösterilmiştir 

 

Tablo 4. Afgan Mültecilerin Türkiye’ye Uyumunu Zorlaştıran Etmenler 

Katılımcı K

1 

K

2 

K

3 

K

4 

K

5 

K

6 

K

7 

K

8 

K

9 

K1

0 

K1

1 

K1

2 

K1

3 

K1

4 

K1

5 

K1

6 

Dili 

Bilmeme 

        √  √    √ √ 

Aileden 

Uzaklık 

 √   √ √  √ √        

Maddi 

Yetersizli

k 

√  √ √   √ √   √   √  √ 

Zorbalık    √   √   √  √  √   

Belirsiz 

Gelecek 

    √        √    

 

Tablo 4’e bakıldığında Afgan mültecilerin Türkiye’ye uyumlarını zorlaştıran etmenlerin şunlar 

olduğu görülmektedir: Maddi yetersizlik (f=8), aileden uzaklık (f=5), zorbalık (f=5), dili bilmeme 

(f=4), belirsiz gelecek (f=2). Katılımcılardan birinin bu konudaki görüşü şu şekildedir: 

K 4: “Mesela bazı Türk vatandaşları var. Biliyorlar mesela bizim iş hakkımız yok. Onlar mesela 

alıyorlar paramızı vermiyorlar. Benim eşim çalıştı. Birkaç defa eşim çalışmıştı. Ama mesela eğer 

polisler kaçak olduğumuzu anlarlarsa cezalandırıyor. Tamam mı? Mesela bazı vatandaşlar 

benim paramı alıp vermediler. Mesela benim eşim arkadaşı, işte kaza geçirmişti. Bacaktan. Yani 

yaralandı. Hastanede mesela iş sahibi dedi ki söylemeyin benim iş yer yani çalıştığım yerde öyle 

bir şey oldu. Mesela dışarda oldu deyin.” 

Tablo 4’ten de anlaşılabileceği gibi Afgan mülteciler için Türkiye’ye uyum sağlamaları 

konusunda en önemli engel “maddi yetersizlik” olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra ailelerini, 

akrabalarını geride bırakıp gelmiş olmak bazıları için Türkiye’de yalnız oldukları anlamını 

taşımaktadır. Türkiye’de yaşamış oldukları dışlanmalar, çalışma izinlerinin olmamasının bazı 

kişiler tarafından kullanılarak sömürülmesi gibi durumlar da yine bu bireylerin Türkiye’ye 

uyumunu zorlaştıran etkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. Katılımcılardan 4’ü ise Türkçe 

bilmiyor olmanın iletişimsizliğe yol açtığını ve bunun da hayatının pek çok alanında sorun 

çıkardığını belirtmişlerdir. Ayrıca gün geçtikçe Türkiye’deki mülteci sayısının artmasının Türk 

halkında mültecilere yönelik olumsuz bakışa sebep olduğunu ve durumun mültecilerin 

Türkiye’deki yaşamlarını olumsuz biçimde etkilediğini de görülmektedir. 
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3.4. Afgan Mültecilerin Geleceklerine İlişkin Planları 

Katılımcılara gelecekte Türkiye’de kalma, Afganistan’ a dönme veya başka ülkede yaşama 

konusundaki tercihleri sorulmuş ve gelen cevaplar Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5. Afgan Mültecilerin Geleceklerine İlişkin Planları 

Katılımcı K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 K16 

Türkiye √   √ √  √       √   

Afganistan          √       

Diğer 

Ülkeler 

 √ √   √  √   √  √  √ √ 

Belirsiz         √   √     

 

Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların gelecekte Türkiye’de kalma, Afganistan’ a dönme veya 

başka ülkede yaşama konusundaki tercihleri şu şekildedir: Diğer (f=8), Türkiye (f=5), belirsiz 

(f=2), Afganistan (f=1). Katılımcıların en çok tercih ettiği kategori “diğer ülkeler” şeklindedir. 

Bunun yanı sıra katılımcılar arasından bir kişi Afganistan’ı tercih etmiştir. Aşağıda bazı 

katılımcıların bu konu hakkındaki görüşleri doğrudan verilmiştir: 

K3: “Başka bir ülkelere gitmeyi düşünüyorum. Ne için zaten Afganistan’da güvenlik olarak zorla 

yaşıyoruz yani iyi bir anım yok. Türkiye’de eğer yaşayabilsem yaşarım. Ama çok zor yani 

durumda iş konusunda, iş konusunda çok zor. Yani başka bir ülkeye göç etmeyi ya da yaşamayı 

düşünüyorum.” 

Katılımcıların görüşlerine bakıldığında, katılımcıların vatandaşlık hakkı elde edemediklerinden 

ve eğitim olanaklarının özellikle Avrupa ülkelerinde daha iyi olduklarını düşündüklerinden orayı 

tercih ettikleri görülmektedir. Türkiye’de kalmak istediklerini belirtenlerin ise şartların daha iyi 

koşullara gelmesini umdukları görülmektedir. 

3.5. Katılımcıların Türk Halkından Etkilendikleri Yönler 

Katılımcılara Türk halkından etkilendikleri yönler sorulmuş verilen cevaplar kategoriler halinde 

Tablo 6’de sunulmuştur. 

Tablo 6. Katılımcıların Türk Halkından Etkilendikleri Yönler 
Katılımcılar K

1 

K

2 

K

3 

K

4 

K

5 

K

6 

K

7 

K

8 

K

9 

K1

0 

K1

1 

K1

2 

K1

3 

K1

4 

K1

5 

K1

6 
Din √                

Dil  √  √             

Giyim Tarzı   √       √    √   

Yemek         √        

Özgürlükçülü

k 

    √       √     

Misafirperver

lik 

             √   

Vatanseverlik √                
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Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların Trabzon halkından etkilendikleri yönlen şöyle 

sıralanmaktadır: Giyim tarzı (f=3), dil (f=2), özgürlükçülük (f=2), din (f=1), yemek (f=1), 

misafirperverlik (f=1), vatanseverlik (f=1). Katılımcı 6, 7, 8, 11, 13, 15 ve 16 ise dili bilmedikleri 

için herhangi bir etkileşimde bulunamadıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların Trabzon halkından 

etkilenmiş oldukları yönlere ilişkin görüşleri aşağıda verilmiştir: 

K1: “Evet etkilendiğim bir din konusunda onlar çok iyi yapıyorlar. Mesela yardım ediyorlar. 

İnsan sever, hayırsever bundan etkilendim.  Vatansever. Ben de öyle olmak istiyorum.” 

K10: “Şimdi beni mesela elbise tarzımı, giyimimi değiştirdim. Bir de baş örtü bağlamasını çok 

istiyorum. Tam kapalı yapamıyorum. Öyle becerim yok. Mesela şimdi kız kardeşim çok güzel 

bağlıyor baş örtümü.” 

Katılımcıların görüşleri dikkate alındığında katılımcılar arasında en çok etkilenilen noktanın 

kadınlar için giyim tarzı olduğu görülmektedir. Bununla beraber dil bilmenin etkileşimi sağladığı 

ve bu şekilde katılımcıların Türk halkından bir şeyler öğrenebildiğini söylemek mümkündür.  

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Bu bölümde araştırmadan elde edilen sonuçlar ortaya konulmuş ve bu sonuçlar ilgili literatürle 

ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre katılımcılar daha çok 

güvenlik sebebi ile Türkiye’ye göç ettiklerini vurgulamışlardır. Bunların yanında eğitim, aile içi 

problemler ve daha üst düzey refaha ulaşma amacı sebepler arasında yer almaktadır. Boyraz 

(2015)’ın Suriyelileri baz alarak yapmış olduğu çalışma bulgularında da göçmenlerin Türkiye’ye 

göçme nedenlerini belirleyen en önemli faktörler arasında “can güvenliği” olduğu görülmektedir. 

Katılımcılar ikinci en önemli faktör olaraksa eğitim alma imkanları belirtmişlerdir. İkinci veya 

üçüncü ülke konumunda olan Türkiye’ye gelmeden önce İran’da yaşamlarını sürdürmüş olan 

katılımcılar orada eğitim imkanlarının kısıtlı olduğundan söz etmişlerdir. Bu kısıtlamalar 

içerisinde dışlanma, eğitim almada yaşanan maddi zorluklar bulunmaktadır.  

Araştırmaya katılan mültecilerin Türkiye’ye uyumlarını kolaylaştıran etmenlerin daha çok neler 

olduğu ile ilgili görüşleri incelendiğinde, ön plana çıkan faktörün kendilerini güvende 

hissetmeleri olduğu görülmektedir. Savaş ortamından kaçan mülteciler için güvende olma diğer 

pek çok faktörü gerisinde bıraksa da kültürel benzerlik, eğitim olanakları, kadına verilen değer, 

dili bilmek Türkiye’ye uyumlarını kolaylaştıran diğer etmenler arasında yer almaktadır. 

Katılımcılar aynı dine mensup olmanın Türkiye’ye uyumlarını kolaylaştırdığını dile 

getirmişlerdir. Erkan (2016) da Suriyeli göçmenlerle çalıştığı bir araştırmada aynı dine mensup 

olmanın iki toplumun uyum süreçlerini kolaylaştırdığını ortaya koymuştur.  

Katılımcıların Türkiye’ye uyum süreçlerini zorlaştıran etmenler sorusuna verilen yanıtlar 

incelendiğin en çok maddi yetersizliğin öne çıktığı görülmektedir. Katılımcılar Türkiye’de 

çalışma izinleri olmadığında yeterli ekonomik kaynağı sağlayamadıklarını ve bu durumun onları 

oldukça zorladığını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan bireyler ülkelerinden göç ederken 

geride ailelerini bırakmak zorunda kalmışlar ve bu durum onların burada yalnız hissetmelerine 
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neden olarak Türkiye’ye uyumlarını güçleştiren bir etken olmasına sebep olmuştur. Yine 

katılımcıların konuya ilişkin verdikleri yanıtlar arasında Türk halkının bazı kesiminden 

gördükleri zorbalık olduğunu dile getirmişlerdir. Bir mülteci olarak bazı insanların kötü 

bakışlarına maruz kaldıklarını ve bundan son derece rahatsızlık duyduklarını dile getirmişlerdir. 

Bu bulgu; Tunç (2015)’ un bulduğu sonuçlarla da uyumluluk göstermektedir. Tunç, 2015’te 

yapmış olduğu bir çalışmada göç alan toplumların mültecilere yönelik davranışlarını şu şekilde 

açıklamıştır: “Göç alan toplumların mültecilere dönük davranışları incelendiğinde; toplumların 

mültecilere büyük oranda kültürel mesafe koydukları, demografik açıdan kaygı duydukları, 

özellikle iş kaybetme ve gelir kaybı kaygısı yaşadıklarını, ev fiyatlarının yükselmesine bağlı 

olarak ekonomik kaygı duydukları görülmektedir. Toplumlarda, mültecilerin sosyal hizmetlere 

yük getirdiği ve kamu hizmetlerinde aksamalara neden olduğu düşüncesi hâkim olmaktadır. 

Bunların dışında sıklıkla hastalıkların ve suçun nedeni olarak görülmekte ve neticede mültecilere 

karşı güvensizlik duyulmaktadırlar. Bu bakış açısı mültecilerin toplumsal uyumunu 

güçleştirmektedir.” 

Katılımcıların uyumlarını zorlaştıran bir diğer etmene bakıldığında dil bilmemenin önemli bir yer 

kapladığı görülmektedir. Araştırmaya katılan bireyler dili bilmeme ile ilgili sorunlarını ifade 

ederken hastane personelleriyle anlaşamadıklarını ve tedavi olmada sorun yaşadıklarını 

söylemişlerdir. Bu bulgu; Duran ve Okçay (2012) bulmuş olduğu sonuçlarla uyumludur. Bu 

çalışmada hastanede çalışan personellerin mültecilerin dillerini, kültürlerini bilmedikleri için 

iletişimde sorun yaşadıklarından bahsetmiş ayrıca mültecilere yönelik önyargı ve ayrımcılıkların 

yapıldığını ortaya koymuştur.  

Katılımcılara gelecekte Türkiye’de kalma, Afganistan’a dönme veya başka ülkelerde yaşama 

konusundaki düşünceleri sorulduğunda katılımcıların yarısı başka ülkelere göç etmeyi tercih 

ettiğini belirtmiştir. Beş kişinin Türkiye cevabı vermiş oldukları görülmektedir. Katılımcılardan 

bazıları Türkiye’de kalmayı isteseler de vatandaşlık alamadıklarından dolayı başka ülkelere göç 

etmek zorunda kaldıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların görüşme kayıtları incelendiğinde 

birçoğunun Türkiye’deki yaşamlarından memnun olduğu görülmektedir.  Bu bulgu; Erdoğan 

(2014)’ dan aktaran Tunç (2015)’un çalışmasındaki bulgularla uyumluluk göstermektedir. 

Erdoğan’ın yapmış olduğu çalışmada yaşadıkları               Türkiye’de yaşama tutunmayı başarmış 

olan mültecilerin, kendi ülkelerine savaş gibi sebeplerden dolayı dönemedikleri takdirde 

Türkiye’de kalmayı tercih ettikleri ortaya konmuştur.  

Araştırmaya katılanların Trabzon halkından en çok etkilendikleri konu giyim tarzı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Araştırma kapsamında on bir kadın mülteci ile görüşülmüş ve bunlardan 

üçü giyim tarzı cevabını vermiştir. İkinci sırada ise dilin geldiğini belirmişlerdir. Bazı 

katılımcılar ise Türkiye’nin diğer ülkelere kıyasla daha özgürlükçü, insanların birbirlerinin yaşam 

tarzlarına saygı duyulan bir ülke olduğunu belirterek bu konuda bir etkileşim yaşadıklarını ifade 

etmişlerdir. Bu bulgu; Kaya (2015) ‘in bulguları ile de uyumluluk göstermektedir. Katılımcıların 

belirtmiş olduğu bir diğer kategorisi dindir. Türkiye’deki dini yaşayış biçimi, hayırseverliği çok 
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beğendiklerinin ve bu noktada kendilerinde de değişim gördüklerini belirmişlerdir. Katılımcıların 

etkilendikleri diye noktalar ise misafirperverlik ve vatanseverlik olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yaşadıkları bölgelerden can güvenliği sebebiyle 

geldikleri görülmektedir ve yine bu bireylerin buraya uyumlarını sağlamalarında en önemli 

faktörün kendilerini güvende hissetmek olduğu anlaşılmaktadır. Katılımcıların Türkiye’ye 

uyumlarını sağlamayı zorlaştıran en önemli faktör olarak ise maddi yetersizlikler olduğu 

görülmektedir. Maddi yetersizlikler sebebiyle temel ihtiyaçlarını karşılamakta çok zorluk çeken 

mülteciler Türkiye’ye uyum sağlama açısından da zorlanmaktadırlar. Gelecekte ise çoğunlukla 

başka ülkelerde yaşamayı tercih eden katılımcılar, eğer Türkiye’de şartlar iyileşirse, vatandaşlık 

alabilirse Türkiye’de kalmak istediklerini dile getirmişlerdir. Türklerden en çok etkilenmiş 

oldukları nokta ise giyim tarzlarının değişmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmaya katılan 

yedi birey ise dili bilmedikleri için herhangi bir etkileşimde de bulunamadıklarını ifade 

etmişlerdir. 

Araştırmada ulaşılan sonuçlar doğrultusunda aşağıdaki önerilerin getirilmesi uygun bulunmuştur. 

Mültecilerin sosyal ilişkiler kurma ve sürdürme becerileri için dil eğitimi konusunda çalışmalar 

yapılmalıdır. Özellikle mülteci çocukların okullarda eğitim-öğretim faaliyetlerinden yeterince 

yararlanmaları için okul yöneticilerine ve öğretmenlere hizmet içi eğitim ya da sertifika 

programları düzenlenmelidir. Mülteci çocukların çalıştırılması ve çalışma izni olmadığı için ağır 

şartlarda çalışmak zorunda kalan mültecilerin sömürülmemesi için denetimler yapılmalıdır. 

Mültecilerin geliş amaçları, yaşam şartları konusunda toplum bilinçlendirilerek iletişim 

çatışmaları azaltılmaya çalışılmalıdır. Trabzon’da yaşayan Afgan mültecilerin halk ile daha çok 

etkileşime girebilmeleri için resmî kurumlar ve sivil toplum örgütleri çeşitli sosyal-kültürel 

etkinlikler düzenlenmelidir. 
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SURİYELİ MÜLTECİLERİN YOĞUNLUKTA OLDUĞU 

MAHALLELERDE YAŞAYAN TÜRK BİREYLERİN MÜLTECİLERE 

BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ 
 

 

Mustafa ŞAHİN249, Büşra KOŞUM250, Gamze Nur YÜKSEL251 
 

 

ÖZET 
Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu tarihten itibaren pek çok farklı göç hareketinin yaşandığı, hem göç 

alan hem de göçmenlere geçiş imkanı sağlayan bir ülke olmuştur. Bu bağlamda Karadeniz 

Bölgesi’nde yer alan Trabzon İli’ de çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır. Bu 

çalışmanın temel amacı, Trabzon ilinde mültecilerin yoğunlukta olduğu mahallelerde yaşayan 

bireylerin, mültecilere olan fiziksel yakınlıkları göz önüne alınarak bakış açılarının incelenmesidir. 

Bu bölgede yaşayan mültecilerin davranışlarının Türk bireyler tarafından algılanma biçimi 

araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma, söz konusu bölgelerdeki 7 erkek ve 7 kadın olmak 

üzere 14 katılımcı ile yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak yürütülmüş ve bireylerin 

öznel algılamalarına dayalı bilgiler elde edilerek fenomenolojik desen kullanılmıştır. Bulguların 

analizinde verilerin önceden tespit edilen temalar göz önünde bulundurularak özetlendiği ve 

yorumlandığı betimsel içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında mültecilerin yoğun 

olduğu mahallelerde yaşayan bireylerin Suriyeli mültecilerin bu bölgeye gelmesi ile oluşan olumlu ve 

olumsuz durumlara ilişkin düşünceleri, Suriyeli vatandaşlara bireysel yardımda bulunup 

bulunmama durumları ve hangi alanlarda yardım yaptıkları, Suriyeli mültecilerle aynı okulda 

eğitim alma ya da evlilik gibi eğitsel ve sosyal meselelere bakış açıları gibi uyum sürecine ilişkin pek 

çok boyut incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma neticesinde katılımcıların, mültecilerin o bölgede 

yaşamalarını hem olumlu hem de olumsuz şekilde değerlendirdikleri ancak değerlendirmelerin 

temelinde benzer durumların söz konusu olduğu görülmüştür. Elde edilen bulgular literatür 

çerçevesinde yapılan benzer araştırma sonuçları ile desteklenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Göç, Göçmen, Mülteci, Suriyeli, Trabzon. 

 

GİRİŞ 

Dünya üzerinde mülteci kavramına ilişkin çeşitli tanımlamalar ortaya konmaktadır (Boyraz, 

2015). TDK’nın yapmış olduğu tanımlamaya göre mülteci kavramı, sığınmacı olarak ele 

alınmaktadır (TDK, 2018). Diğer tanımlamalara bakıldığında toplumsal ve ekonomik sıkıntılar 

sonucu farklı ülkelere sığınan bireylere mülteci adı verilmektedir (Boyraz, 2015). Mülteci, çeşitli 

sebeplerden ötürü zulüm görme ya da hayatta kalamama korkusu yaşadığından dolayı farklı bir 

ülkede yaşamına devam edip ana vatanına dönme konusunda çekinceleri olan bireylere denir 

(Demir ve Erdal, 2012). BM ‘nin mülteci kavramına ilişkin tanımı ise ‘’ Irkı, dini, milliyeti, belli 

bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği konusunda haklı 
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bir korku taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle ülkesine geri 

dönemeyen/dönmek istemeyen kişidir. ‘’ 

15 Mart 2011’ de Arap Baharı adı verilen gösterilerin başlaması ile oluşan Suriye Krizi ülkeyi bir 

iç savaş ortamına bırakmış, iç savaşın ülke coğrafyasına yayılması ile yaşamlarını tehdit altında 

hisseden, beslenme, barınma gibi temel fizyolojik ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamayan 

Suriyeliler ülkelerini terk etmek durumunda kalmışlardır. Dünya’nın en büyük krizlerinden biri 

haline gelen bu göç hareketi ile Suriye’den Türkiye’ye doğru mülteci hareketi başlamıştır (Tunç, 

2015). 

BM’nin rakamlarına Suriye’de dört yılda altı milyona yakın Suriyeli iç göç gerçekleştirerek ülke 

içindeki güvenli gördükleri başka bir bölgeye yerleşmiş, dört milyona yakın Suriyeli ise dış göç 

gerçekleştirmek zorunda kalmıştır. BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 

Komiserliği)’nın 2015 yılındaki resmi verilerine göre dış göç gerçekleştirme durumunda kalan 

mültecilerin “1.772.535’’i Türkiye, “1.174.690’’ı Lübnan, “629.128’’i Ürdün, “249.266’’sı Irak 

ve “134.329’’u Mısır olmak üzere beş ülkeye dağılmıştır. Türkiye, bu toplu göç hareketinin 

başından itibaren Suriyeli vatandaşlar için “açık kapı politikası” izlemiştir (BMMYK, 2015). 

Türkiye, Dünya’daki gelişmelerin bir sonucu olarak ve ülkenin sosyoekonomik gelişiminin 

oluşturduğu imkanlar dolayısıyla hem göç alan hem göçmenlere geçiş alanı sağlayan bir ülke 

konumuna gelerek ciddi rakamlarda bir göçmen nüfusa ev sahipliği yapmaktadır (Ünal, 2014). 

BMMYK ‘’ Zorla Yerinden Edilmeye İlişkin Küresel Eğilimler’’ raporu kapsamındaki 44 

ülkeden Türkiye, 87.800 sığınmacı başvurusu ile Almanya ve ABD’den sonra en fazla bireysel 

sığınma başvurusu alan üçüncü ülke olarak yer almaktadır. Türkiye’de BMMYK ‘ye başvuran 

sığınmacılar arasında Iraklılar 2014 yılında 50.500 kişi sayısıyla ilk sırada yer almaktadır. 

Türkiye’ye sığınma başvuruları arasında 15.700 başvuru ile Afganistanlılar ikinci sırada yer 

alırken; üçüncü büyük grup olarak 8.200 kişi sayısı ile İranlılar, 1.600 başvuru sayısı ile ise 

Pakistan uyruklu sığınmacılar dördüncü olarak sıralanmışlardır. BMMYK raporuna göre, 

Türkiye’de sığınma kaydı alınmayan Suriyeli mülteciler haricinde 2015 yılı itibarıyla ‘’Geçici 

Koruma’’ altında olan 1.7 milyon Suriyeli mülteci kayıtlıdır (BMMYK, 2015). 

BMMYK yayınlamış olduğu raporda 2015 yılında en fazla mülteciye en sahipliği yapan ülke 

sırlamasında 2,5 milyon mülteci ile ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’yi aradaki büyük fark ile 

birlikte 1,6 milyon mülteci sayısıyla Pakistan izlemekte, üçüncü sırada 1,1 milyon mülteci 

sayısıyla Lübnan, 979 bin ile İran, 736 bin mülteci sayısı ile ise Etiyopya izlemektedir. Dünya 

üzerindeki mülteci sayısı 2015 yılında önceki yıla kıyasla 1,7 milyon artarak 16,1 milyona çıkmış 

bulunmaktadır. Bu sayının 2011 yılında 10,4 milyon olduğu düşünüldüğünde son 5 yılda % 50 

oranında artış yaşandığı gözler önüne serilmektedir (BMMYK, 2015). 

Suriyeliler ülkemizde, kamplarda ya da kamp dışında çeşitli illere dağılmış durumda 

yaşamaktadırlar. Kamplarda yaşayan Suriyeliler kamp dışındakilere göre sosyal imkanlar 

açısından daha iyi durumdadır ancak kamplardaki yerleşim imkanları göz önüne alındığında 

Suriyelilerin kamp dışına çıkarak ülkeye yayılmasının olağan bir durum olduğu söylenebilir. 
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Nitekim elde edilen bulgulara göre Türkiye’deki Suriyelilerin yaklaşık %85’i kam pların dışında 

yaşamaktadır (Tunç, 2015). 

Türkiye’ de yaşayan Suriyeli mülteciler yaşadıkları kentlerde birtakım problemler ile 

karşılaşmaktadırlar. Sosyal açıdan dışlanma ve ayrımcılık, ırkçılık, ötekileştirme, kayıt dışı işçi 

çalıştırma, yoksulluk, Suriyeli kadınların para karşılığı evlendirilmesi gibi sorunlarla 

karşılaşabilmektedirler. Toplumun göçe yönelik algısı, sosyokültürel ve ekonomik kaygılar 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Transatlantik Eğilimler Araştırmasında (2013, s. 42 -44), göçün olumlu 

ve olumsuz yanlarının hangi kriterler ile ilişkili olduğu incelenmiş ve göçmenlerin ülke 

vatandaşlarının işe alımlarını zorlaştırıp zorlaştırmadığı hakkındaki soruya %70 oranında alımı 

zorlaştırdığına ilişkin cevaplar verilmiş, %24’ü zorlaştırdığı fikrine katılmamıştır. Türkiye’deki 

göçmenlerin Türk kültürü adına bir tehdit durumu teşkil edip etmediği konusunda sorulan 

sorusuna %55 oranında tehdit durumu olduğuna ilişkin cevaplar alınmıştır. 

Konumu itibariyle birçok göç hareketine maruz kalan ülkemizin mülteciler için son yıllarda 

transit ülke konumundan çıkarak hedef ülke haline gelmesi ile birlikte ülkemizde yaşanan 

değişiklikler, araştırmacılar için yeni bir araştırma sahası oluşturmuştur. Literatür incelendiğinde 

Suriyeli mültecilerin ülkemize yapmış oldukları göç hareketine yönelik olarak yapılan 

çalışmaların çoğunlukla sınır illerimizde yürütüldüğü görülmüş, Karadeniz Bölgesi’nde yapılan 

bir çalışmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla bu çalışmanın Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir ilde 

yürütülmesi, alandaki boşluğun doldurulmasına katkı sağlayıcı olması açısından önemlidir. 

Bu araştırmanın amacı, Suriyeli mültecilerin yoğunlukta olduğu mahallelerde yaşayan Türk 

bireylerin mültecilere bakış açısının incelenmesidir. Son yıllarda göç alma oranında yüksek artış 

gözlenmekte olan ülkemizde, göç alan bölgelerdeki bireylerin göçmenlerle fiziksel 

yakınlıklarının bakış açılarına etkisinin ortaya konması hedeflenmektedir. Yapılan bu çalışma ile 

diğer mahallelere oranla kendi mahallerinde sayıca daha fazla Suriyeli mülteci bulunan Türk 

bireylerin davranış, beklenti, algı ve kaygılarının betimlenerek ortaya konması alan yazında bu 

konuya ilişkin yapılacak olan iyileştirici ve geliştirici çalışmalara, olumsuzluklara ilişkin 

alınabilecek önlemlere katkı sağlamaktadır. 

 

YÖNTEM 

Bu çalışmada, Suriyeli mültecilerin yoğun olduğu mahallelerde yaşayan Türk bireylerin 

deneyimlerinin anlamını betimleyebilmek için, sosyal bilimlerde yaygın olarak kullanılan 

yöntemlerden biri olan ‘’ olgubilim (fenomenoloji) deseni’ (Özdemir, 2010) kullanılmıştır. 

Fenomenolojik yaklaşıma göre bireylerin kendilerine ve çevreye ilişkin algıları özneldir. 

Kendine ve çevreye ilişkin öznel algılar geliştiren birey kendi fenomenolojik alanını 

oluşturmaktadır. (Merleau-Ponty 1973’ten akt. Tuğrul, 1999). 

Fenomenolojik desen, farkında olunan ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip 

olunmayan olguların ortaya konmasında kullanılmaktadır. Bu desene göre, bireylerin bir olguya 

ilişkin yaşantıları, algıları, olgulara yükledikleri anlamları önem arz etmektedir (Yıldırım ve 

Şimşek, 2016: 69). Fenomenolojik araştırmalarda veri kaynakları araştırma problemine ilişkin 
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olguyu yaşamakta olan, bu olguyu dışa vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır. 

Araştırılan konuya ilişkim yaşantıların ve anlamların ortaya konması için bireyler ya da gruplar 

ile görüşmeler yapılarak veri toplanmaktadır (Büyüköztürk, 2016: 20). 

Verilerin Toplanması 

Suriyeli mültecilerin yoğunlukta oldukları mahallelerde bulunan Türk bireylerin mültecilere 

bakış açısına ilişkin görüşlerinin belirlenmesinde veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme formunda bireylerin 

cevaplandırmaları için 8 adet açık uçlu soru hazırlanmıştır. Açık uçlu sorular, araştırmacıya 

incelemek istediği olguyu esnek bir biçimde ele alma imkânını sağlar (Yıldırım ve Şimşek, 

2011). Veri elde etmek amacıyla hazırlanan görüşme formu nitel araştırma alanında uzman 

öğretim üyelerinin görüşlerine de başvurularak bireyler için sade, açık ve anlaşılır sorulardan 

oluşan bir yarı yapılandırılmış görüşme formu haline getirilmiştir. 

Yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi, ne tam yapılandırılmış görüşmeler kadar katı, ne de 

yapılandırılmamış görüşmeler kadar esnektir; iki uç arasında yer almaktadır (Karasar, 2001; 

167). Çalışmada araştırmacılara esneklik sağlaması açısından bu yöntem tercih edilmiştir. 

Veriler Trabzon ilinde Suriyeli Mültecilerin yoğunlukta olduğu belirlenen Fatih Mahallesi, 

Esentepe Mahallesi ve Erdoğdu-Çatak Mahallesi’nde ikamet etmekte olan 7 kadın ve 7 erkek 

olmak üzere toplamda 14 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar ile görüşme yapılmadan 

önce ön görüşme yapılmış, bireylere araştırmanın amacı ve uygulamaya ilişkin bilgiler verilmiş 

ve görüşmelerin ses kaydına alınmasına yönelik olarak izinleri alınmıştır. Katılımcılara 8 soru 

sorulmuş, alınan cevaplar tek tek transkript edilmiştir. 

Uygulama sonrasında, katılımcıların sorulara verdikleri yanıtlar her bir araştırmacı tarafından 

ayrı ayrı incelenerek “görüş birliği” ve “görüş ayrılığı” olan konular tartışılmış ve gerekli 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Verilerin Analizi 

Çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme soruları ile elde edilen veriler betimsel analize tabi 

tutulmuştur. Betimsel analiz, verilerin önceden hazırlanmış olan temalar göz önünde 

bulundurularak özetlenmesi ve yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz 

türünde temel amaç, elde edilen bulguların özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde okuyucuya 

sunulmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016: 239-241). 

 

BULGULAR 

Suriyeli mültecilerin yoğunlukta olduğu mahallelerde yaşayan Türk bireylerin mültecilere bakış 

açısının incelendiği bu araştırmada, bireylerin görüşleri yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile 

oluşturulmuş sorular yoluyla alınmıştır. Bireylere yöneltilen sorulardan alınan yanıtlar ile elde 

edilen bulgular, temalar ve alt temalar altında bireylerin verdikleri yanıtlarından doğrudan 

alıntılar yapılarak verilmiştir. Araştırma bulgularından elde edilen temalar ve alt temalar 

şunlardır: 
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Tablo 1. Katılımcıların ‘’ Suriyeli mültecilerin bu bölgeye gelmesi ile oluşan olumlu durumlar 

 nelerdir?’’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Olumlu Durumlar f 

Hiçbir olumlu durum söz konusu olmadı 10 

Bu bölgede yaşıyor olmaları kültürel açıdan çeşitlilik sağlamaktadır 2 

Ülkemiz insanının manevi ihtiyacını doyurmaktadır 2 

Mültecilerin varlığı işgücü olanağı sağlamaktadır. 3 

TOPLAM 17 

Tablo 1’de görüldüğü gibi, katılımcıların çoğu (%71) Suriyeli mültecilerin mahallelerine  

gelmelerinin olumlu bir yanı olmadığını belirtmektedir. Katılımcılardan %14’ü mültecilerin 

gelmesi ile farklı kültürleri tanıma olanağı bulduklarını ve bu durumun karşılıklı kültürleşme ve 

kültürlenme fırsatı sağlaması açısından olumlu olduğunu belirtmektedir. Katılımcılardan %21’i 

mültecilerin varlığının iş gücü piyasasında yarar sağlandığını böylece esnaf ve iş verenler 

açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etmektedir. Diğer katılımcılardan farklı olarak 2 

katılımcı ise, mültecilerin bölgede bulunmasını psikolojik açıdan değerlendirerek onlara yapılan 

yardımlar ile ülke vatandaşının manevi ihtiyaçlarını doyurduğunu belirtmiştir. 

Mültecilerin bölgeye yerleşmesi ile hiçbir olumlu durumun söz konusu olmadığını ifade eden 

katılımcılardan biri ‘’ Olumlu durumu yok, hiçbir şey yok ‘’ (K4) şeklinde bir değerlendirme 

yapmıştır. Olumlu durumların olmamasının yanında birçok olumsuz durumun varlığından söz 

eden bir katılımcı ‘’ Ne olumlulukları var ki? Fazlalıktan başka bir şey değiller. Zarardan başka 

bir şey yok ki, kavga eden oluyor, güvende sorunlar yaşanıyor. Kadınlar çocuklar dilencilik 

yapıyorlar. Halkın huzuru bozuluyor.’’ (K2) diyerek görüşünü ortaya koymuştur.  

Mültecilerin bölgeye yerleşmesini kültürel çeşitlilik olarak değerlendiren katılımcılardan biri ‘’ 

Yani kültürel çeşitlilik oluyor diyebilirim. Etrafımızda farklı insanlar görüyoruz. Farklı 

durumlarla karşılaşıyoruz. Yani kültür açısından çeşitlilik oluyor...’’ (K8) ifadesinde bulunurken 

bir diğer katılımcı ise ‘’ İlk olarak şöyle, başka ülkeden oldukları için farklı kültürlerle tanıştık 

ama daha sonraları yani pek olumlu bir şey olduğunu söyleyemem… (K11) şeklinde bir ifadede 

bulunmuştur. 

Tablo 2. Katılımcıların ‘’Suriyeli mültecilerin bu bölgeye gelmesi ile oluşan olumsuz durumlar 

 nelerdir?’’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Olumsuz Durumlar f 

Mültecilerin temizlik konusundaki duyarsızlığı rahatsızlık vermektedir 6 

Mültecilerin dilenme davranışları olumsuz durumlar teşkil etmektedir 7 

Ülkenin maddi kaynakları kendi vatandaşımıza yetmiyor iken mültecilerin de eklenmesi ülke 

ekonomisini olumsuz yönde etkilemektedir. 

6 

Suriye vatandaşı olan erkek bireylerin Türk kadınlarına yönelik olumsuz tavırları rahatsız 

edicidir 

3 

Suriyeli bireylerin gürültülü davranışları rahatsızlık vermektedir 

 

2 

Toplam 24 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların olumsuz durumlara ilişkin olarak en çok rahatsızlık 

duydukları konu mültecilerin dilenme davranışlarıdır. Bunun yanında katılımcıların 6’sı 
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mültecilerin temizlik konusunda duyarsız olmalarından, 6’sı mültecilerin varlığının ülke 

ekonomisini olumsuz yönde etkilediğinden, 3’ü Suriyeli erkek mültecilerin Türk kadınlarına 

yönelik olumsuz tutum ve davranışlarından ve 2’si ise Suriyelilerin ses ve gürültülerinden 

duydukları rahatsızlığı dile getirmiştir. 

Ülkemizdeki ekonomik sıkıntıları arttırdığı ve vatandaşımızın iş alanını daralttığı gerekçesi ile 

mülteciler ile ilgili olumsuz beyanlarda bulunan bir katılımcı ise bu durumu ‘’ … 

Komşularımız var çalışan abilerimiz var yan tarafta. Belirli bir ücret karşılığında çalışıyorlar 

ama Suriyeliler bizimkilerden ücret olarak daha ucuza çalıştıkları için yani insanlar da buna 

bağlı olarak Suriyelileri çalıştırmayı tercih ediyorlar… ‘’ (K11) şeklinde 

değerlendirmektedir. 

 

Tablo 3. Katılımcıların ‘’ Suriyeli vatandaşlara bireysel yardımda bulunuyor musunuz?  Bulunuyor 

 iseniz hangi alanlarda olduğunu paylaşabilir misiniz?’’ Sorusuna  Verdikleri Yanıtlar 

Bireysel Yardım f 

Kesinlikle bulunmuyorum 4 

Yardımda bulunabileceğim bir çalışma yok, olsa bulunurdum 2 

Bireysel yardımda bulunuyorum 8 

Psikolojik İhtiyaçlarına yönelik yardımlarda bulunuyorum 2 

Toplam 16 

 

Tablo 3’te görüldüğü üzere Suriyeli bireylere bireysel yardımda bulunan katılımcıların yardım 

alanları yiyecek ve gıda, giyecek ve kıyafet, para, psikolojik yardım gibi başlıklar altında 

toplanmaktadır. Katılımcıların %57’si bireysel yardımlarda bulunduğunu ifade ederken, 

%14’ü herhangi bir yardım faaliyetinin olması durumunda yardımda bulunacağını ifade 

etmiştir. %29’u ise yardımda bulunmadığını belirtmiştir. 

Yardım faaliyetinde bulunduğunu ifade eden katılımcılardan biri ‘’Bireysel yardımlarda 

bulunuyoruz dediğim gibi esnafız, bakkalımız var tabi ki bize ihtiyacımız var diyorlar. Biz de 

geri çevirmek istemiyoruz… Temel gıda, giyecek, kullanmadığımız eşyalarımız olur. Bu 

şekilde.’’ (K6) cümlesi ile yiyecek ve kıyafet yardımında bulunduğunu söylemektedir. Bir diğer 

katılımcı ise, ‘’ Yolda gördüğümüzde falan, bir yerde oturuyorsak ya da beraber de oturabiliriz 

kesinlikle ayrım yapmıyorum.’’ (K8) ifadesi ile Suriyeli bireylere karşı olumlu tutumlar ile 

onların toplumdan izole olmasını engellemeye çalıştığını belirtmiştir. 

Mahallelerindeki Suriyeli bireylere asla yardım etmediğini ve etmeyeceğini ifade eden bir 

katılımcı ise bunu ‘’ Asla, elimden gelse ellerindekini alırım.’’ (K1) şeklindeki sözleriyle 

yardım konusuna ilişkin katı bir biçimde ifade etmiştir. 

İçinde bulundukları zaman diliminde herhangi bir yardım çalışması yürütülmediği için 

yardımda bulunamadığını ancak böyle bir durumda elinden geleni yapacağını ifade eden 

katılımcılardan biri ‘’ Böyle bir yardım faaliyeti olsa neden vermeyeyim onlar da buraya bile 

isteye gelmediler, zor durumlardan geldiler buraya, onlar da insan evladı sonuçta.’’ (K3) 

açıklamasında bulunmuştur. 
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Tablo 4. Katılımcıların ‘’Suriyeli vatandaşlarla herhangi bir sosyal faaliyette bulunuyor  musunuz? 

 Örnek verebilir misiniz?’’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Sosyal Faaliyet f 

Kesinlikle bulunmuyorum 5 

Bulunmuyorum fakat bulunmak isterim 2 

Özellikle bir sosyal faaliyette bulunmuyorum ancak etkileşim durumlarımız söz konusu 

olabilmektedir 

6 

Şu anda bulunmuyorum ancak daha önce bulunmuştum 1 

Toplam 14 

Tablo 4’te görüldüğü üzere katılımcıların %43’ü mahallelerindeki Suriyeli vatandaşlar ile 

sosyal faaliyette bulunmadıklarını ancak etkileşimlerinin var olduğunu belirtmektedir. Bununla 

beraber %36’lık kesim kesinlikle sosyal faaliyette bulunmadığını, %14’lük kesim şu an sosyal 

faaliyetlerde bulunmadıklarını ancak bulunmak istediklerini, %7’lik kesim ise şu an 

bulunmadıklarını ancak daha önce bulunduklarını ifade etmektedir. 

Mahallelerindeki Suriyeli vatandaşlar ile sosyal faaliyetlerde bulunmayıp etkileşimlerinin 

olduğunu söyleyen katılımcılardan biri ‘’…Yolda gördüğümüzde falan, bir yerde oturuyorsak ya 

da beraber de oturabiliriz kesinlikle ayrım yapmıyorum…’’ (K8) açıklamasında bulunmuştur. 

Sosyal faaliyette bulunmadığını ifade eden 5 katılımcının bunu açık bir şekilde dile getirdiği 

görülmüştür. Sosyal faaliyette bulunmadıklarını ancak bulunmak istediklerini söyleyen 

katılımcılardan biri ise, ‘’ Şu an hayır ama bulunmak isterim onlar da insan. Halı saha maçı 

olur, piknik olur, herkes insandır bunun kim olduğunun çok önemi yok… ‘’ şeklinde ifade 

etmiştir. 

Daha önceden sosyal faaliyette bulunduğunu ancak artık bulunmak istemediğini ifade eden 

katılımcı ise, ‘’ Şu anda bulunmuyorum. Bir kez bulunma teşebbüsünde bulundum ama çok 

sağlıklı insanlar olduğunu düşünmüyorum… ‘’ şeklinde bir değerlendirme yapmaktadır. 

 

Tablo 5. Katılımcıların ‘’ Suriyeli çocuklar ile sizin (Türk) çocuklarınızın aynı okula gitmeleri 

 hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?’’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Suriyeli Çocuklarla Eğitim f 

Kesinlikle istemiyorum 1 

Olabilir 5 

Ayrı okullarda eğitim almaları gerekir 2 

Eğitim hakkı evrenseldir, bu durumu destekliyorum 5 

Veli olarak desteklemiyorum ancak vatandaş olarak başka bir alternatif olmadığının farkındayım 1 

Toplam 14 

Tablo 5. ‘te belirtildiği üzere Suriyeli çocuklar ile kendi çocuklarının aynı okula gitmeleri 

konusundaki düşünceleri sorulan katılımcılarda ‘’olabilir’’ şeklinde yanıtlayanlar ile eğitim 

hakkının evrensel olduğunu ve bu durumu desteklediklerini belirtenlerin oranı %36’dır. 

Katılımcıların %14’ü farklı okullarda eğitim görmeleri gerektiğini düşündüklerini, %7’si 

Kesinlikle istemediğini ve diğer %7’lik kesim ise veli olarak desteklediğini ancak vatandaş 

olarak başka alternatifinin olmadığını belirtmiştir. 

Verilen yanıtlar doğrultusunda ‘’olabilir’’ ve ‘’eğitim hakkı evrenseldir, bu durumu 

destekliyorum’’ ifadelerinde bulunan katılımcıların görüşlerinin şu şekilde olduğu 



 

807 

 

 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

görülmektedir: ‘’ Ona bir şey diyemem bir kaynaşmadır, olabilir. Orada belki olgunlaşırlar, 

olumlu olur. Kültürel farklılık olur.’’ (K2) , ‘’Ben kesinlikle bunun yanındayım. O çocukları 

dışlayarak toplumdan soyutlamamalıyız…’’ (K8) 

Veli olarak desteklemediğini ancak vatandaş olarak başka bir yolunun bulunmadığını belirten 

katılımcının yorumu ise ‘’… Veli olarak olumsuz bakıyorum çünkü öğretmen haklı olarak 

onunda öğrenmesi için, bu öğrenci dilimizi bilmediği zaman o dersi anlaması zor oluyor… 

Vatandaş olarak baktığım zaman da madem sahip çıktık, madem aldık ülkemize her anlamıyla 

sahip çıkmalıyız çünkü çocuklar sadece bir ülkenin değil bir dünyanın geleceğidir, onları bu 

eğitimden geride bırakamayız zaten onların bu hale gelmesinin sebebi eğitimsizlik. ‘’ (K9) 

şeklinde olmuştur. 

 

Tablo 6. Katılımcıların ‘’ Suriyeli vatandaşların Türk kültürüne uyum sağlama becerilerini  nasıl 

 değerlendiriyorsunuz?’’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Türk Kültüre Uyum f 

Uyum sağlamaya çalıştıklarını düşünmüyorum 2 

Oldukça uyumlular, uyum problemi yaşadıklarını düşünmüyorum, 3 

Uyum sağlamakta güçlük yaşadıklarını düşünüyorum 9 

Toplam 16 

Tablo 6’da görüldüğü üzere Suriyeli vatandaşların Türk kültürüne uyum sağlama becerilerini 

değerlendirmeleri istenen katılımcıların çoğu (%64) uyum sağlamakta güçlük yaşadıklarını 

belirtmiştir. %22’si Suriyeli bireylerin oldukça uyumlu olduğunu ve uyum problemi 

yaşamadıklarını belirtmiş, %14’ü ise uyum sağlama çabalarının olmadığını düşündüklerini 

belirtmiştir. 

Uyum sağlamakta zorluk yaşadıklarını belirten katılımcılardan biri ‘’Yani, tabi başta çok 

zorlandılar. Zorlanmaları çok normal, kendi kültürlerinden farklı bir kültüre geliyorlar ve bu 

birden oluyor… ‘’ (K11) yanıtıyla durumu ifade etmektedir. 

Uyum problemi yaşamadıklarını ve oldukça uyumlu olduklarını belirten katılımcı bu durumu ‘’ 

Bizi bile solladılar diyebilirim bence bir sıkıntı yok. Az çok onlar da geldikleri yerden ümidi 

kestiğinden uyum sürecini hızlandırdılar. Biz de Müslümanlar, Türkler olarak yardım ağırlıklı 

düşündüğümüz için onlar için daha rahat oluyor…’’ (K4) şeklinde açıklamıştır. 

Mülteci konumundaki vatandaşların uyum sağlama çabalarının olmadığını düşünen 

katılımcılardan biri ise rahatsızlığını ‘… Türkiye’de olduklarını unutuyorlar, kim ne der, evim 

temiz olsun, çevre benden rahatsız olmasın gibi bir dertleri yok. Kendi memleketlerinde gibi 

davranıyorlar. Biz yurtdışındayken oradakilerin kültürüne uymayan şeyler yaparken kendimizi 

çekerdik, yapmamaya çalışırdık ama Suriyeliler böyle değil…’ (K5) ifadeleri ile dile getirmiştir. 
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Tablo 7. Katılımcıların “yakın çevrenizde Suriyeli vatandaşlarla evlilik planlayan veya  gerçekleştiren 

bireyler var mı?” Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Suriyeli Vatandaşlarla Evlilik f 

Var 5 

Yok 9 

Toplam 14 

Tablo 7’de ortaya konduğu üzere Suriyelilerin yoğunlukta olduğu mahallelerde yaşayan Türk 

bireylerin %64’ünün yakın çevresinde Suriyeli bireyler ile evlilik planlayan ya da 

gerçekleştirenlerin olmadığı, %36’sının ise yakın çevresinde ise bu durumun görüldüğü 

saptanmaktadır. 

 

Tablo 8.  Katılımcıların ‘’Yakın çevrenizde Suriyeli vatandaşlarla evlilik planlayan veya gerçekleştiren 

bireyler varsa buna ilişkin gözlemlerinizi bizimle paylaşır mısınız’’ Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Suriyeli Vatandaşlarla Evliliğe İlişkin Gözlem f 

Kesinlikle kültürümüze uygun bulmuyorum 6 

Sevgi ve anlayış söz konusu ise evlilik gerçekleştirilebilir 6 

Toplam 12 

Tablo 8’de görüldüğü üzere bireylerin Suriyeli bireyler ile evlilik planlayan veya gerçekleştiren 

bireylerin ilişkilerine yönelik yorumlamalarının %43’ünün olumsuz, %43’ünün ise olumlu 

olduğu görülmektedir. Duruma ilişkin olumlu bakış açısına sahip olan bireylerin çoğunluğu sevgi 

ve anlayışın olduğu durumlarda evliliğin kültürel açıdan bir problem teşkil etmeyeceğini ifade 

ettikleri görülmüştür. Olumsuz bakış açısına sahip olan bireylerin ise kesinlikle kültürümüz ile 

uyuşmayan bir durum olduğunu söyledikleri bilinmektedir. 

Sevgi ve anlayışın olduğu ilişkilerde etnik kökenin önemsiz olduğunu belirten (K6) ‘’ … Bu 

konu hakkındaki fikrim ise, evlenip yuva kurmak dinimizin de emri, bildiğiniz gibi. Bu yüzden 

Suriyeliymiş, Türkmüş, Kürtmüş, Lazmış, Çerkezmiş bir önemi yok. Eskiler der ya, iki gönül bir 

olunca samanlık seyran olur…’’ şeklinde ifade etmiştir. 

 

Tablo 9. Katılımcıların ‘’ Siz bu vatandaşlar ile olumlu ya da olumsuz birebir yaşantı geçirdiniz  mi? ‘’ 

 Sorusuna Verdikleri Yanıtlar 

Olumlu ya da Olumsuz Yaşantı f 

Herhangi bir yaşantı geçirmedim 6 

Olumlu yaşantı geçirdim 2 

Olumsuz yaşantı geçirdim 2 

Toplam 10 

Tablo 9’da görüldüğü üzere katılımcıların Suriyeli mülteciler ile olumlu ya da olumsuz birebir 

yaşantı geçirmeyenlerin sayısının %43, olumlu yaşantı geçirenlerin sayısının %14 ve olumsuz 

yaşantı geçirenlerin sayısının %14 şeklinde olduğu görülmektedir. 

Olumlu yaşantılar geçiren katılımcılardan biri ‘’ Bir keresinde bir boyama kitabı götürdüm bir 

çocuğa, o da bana çiçek getirmişti o zaman çok mutlu olmuştum.’’ Diyerek mutluluğunu dile 

getirmiştir (K11). Olumsuz yaşantı geçiren katılımcılardan biri ise, ‘’ Evet, mesela 
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mahallemizde hırsızlık olayı olmuştu tabi kameralar vardı onlardan birinin hırsızlık yaptığını 

gördük, şikâyette bulunduk vs. bir sürü ıvır zıvır olay yani. Bundan dolayı evde rahat 

oturamıyoruz, güvende hissetmiyoruz… ‘’ (K10) diyerek yaşadığı olayı aktarmıştır. 

 

TARTIŞMA VE SONUÇ 

Küreselleşme ile birlikte dünya ülkeleri ile gün geçtikçe etkileşimi artan ülkemiz mevcut 

olduğu jeopolitik konum itibariyle hem göç olan hem de göç yolları üzerinde bulunan bir geçiş 

ülkesi konumundadır. Güncel durumlardan biri olarak Suriye’de yaşanan kargaşa ve iç 

çatışmalar neticesinde ortaya çıkan göç hareketlerinin ülkemizi sosyal, siyasal, ekonomik ve 

kültürel açılardan farklı şekillerde etkilemesi kaçınılmazdır. Mülteciler sınır illerine ve 

Türkiye’nin her bölgesine farklı sayılarda dağılmış durumdadır. Türkiye’de işsiz olan ve 

vasıfsız kontrol dışı Suriye göçmenleri çeşitli ekonomik ve beşerî olumsuzlukların 

yaşanmasına neden olmuş adeta bölgede ülkede ekonomik sorunların oluşmasına neden 

olmuştur (Boyraz, 2015). 

Suriyeli mülteciler artık ülkemizin kaçınılmaz gerçeği ise bunun olumsuz etkilerini azaltacak 

olumlu politikalar üzerinde durulması gerekmektedir. Suriyelilerin yalnızca sınır komşusu olan 

illerde bulunmadığı, Türkiye genelinde dağıldıkları gözlemlenmektedir. Mülteci konumunda 

olan vatandaşların birçoğunun ülkemize uzun süreli olarak yerleşim gösterdiği tahmin 

edilmektedir. Çalışma sonucunda da görüldüğü üzere mülteci göçleri toplumsal uyum problemi 

olarak nitelendirilmeli ve iş imkanları, eğitim, barınma, sağlık, belediye hizmetleri, toplumun 

onlara yönelik bakış açıları gibi alanları düzenlenmesi gerekmektedir. Sosyal uyum sürecinde 

öncelikli olarak bireylerin Türkçe eğitimine önem verilmesi entegrasyonlarını kolaylaştıracak 

(Tunç, 2015) ve bunun başarılması uzun vadede toplumsal zenginlik ve çok kültürlü yapının 

gelişmesine katkı sağlayıcı olabilecektir. 

Çalışmadan elde edilen bulgulardan biri, katılımcı Türk bireylerin Suriyelilerle iletişim kurmada 

güçlük yaşadıklarından dolayı sosyal etkileşimde bulunamadıklarını, dil yetersizliğinin toplumsal 

uyum ve eğitim alanlarında problemlere yol açtıklarını ifade etmektedir (f=15). Bireylerin bu 

yorumlamada bulunmalarının sebebinin yaşamış oldukları deneyimlerin bir sonucu olabileceği, 

bu görüşün yalnızca Suriyelilere yönelik olmadığı ve ülkemizde yaşayıp ana dilini kullanmayı 

sürdüren tüm mültecileri kapsadığı düşünülmektedir. 

Bir diğer bulgu ise, Suriyeli vatandaşlarla aynı mahallede oturmanın olumlu yanlarının olduğu, 

bireylerin bazılarının bu durumu kültürel bir çeşitlilik olarak değerlendirdikleri (f=2) 

görülmektedir. Bu bulguya paralel olarak öğretmen adayların yönelik çalışmada Suriyeli 

bireylerin varlığının 3 öğretmen adayı tarafından “Farklı bir kültürü tanıma” şeklinde ifade 

edildiği görülmüştür (Topkaya ve Akdağ, 2016). Türk tarihi boyunca farklı dil, din, ırk ve etnik 

kökene sahip milletler ile bir arada yaşayan Türk milletinin yorumlamalarının mültecileri 

ötekileştirmeyerek bu yönde olması beklendiktir. 

Literatür incelendiğinde Suriye’de yaşanan iç savaş sonucunda meydana gelen göç dalgasının, 

Suriye’ye sınır komşusu olan Kilis ilini çeşitli alanlarda farklı açılardan etkilediği görülmektedir. 
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Çalışma sonucunda elde edilen bulgularda halkın Suriyeli sığınmacıların gelmesiyle birlikte ev 

kiralarının artış gösterdiğini, şehrin kalabalıklaştığını, sığınmacılara yönelik kısmen olumsuz 

tutum içerisinde oldukları görülmüştür (Topkaya ve Akdağ, 2016). Yapılan bu çalışma ile elde 

edilen bulguların Trabzon ilinde yapılan çalışma bulguları ile büyük oranda örtüştüğü Tablo 2’de 

görülmektedir. Örnekleme aldığımız mahallelerde göç durumundan etkilenmek istemeyen yerli 

halkın da yaşanan bu zorunlu göçe maruz kaldığı gözlenmiştir. İnsan zihninde genellikle olumsuz 

durumlara çağrışım yapan göç sorununun yarattığı olumsuzluklara yönelik olarak Topkaya ve 

Akdağ (2016) öğretmen adayları üzerinde yaptıkları çalışmada olumsuz durumları değerlendiren 

4’er öğretmen adayının “Çevreyi kirletmeleri” ve “Dilencilik yapmaları” şeklinde ifadede 

bulunduklarını belirtmiştir. Mülteci göçlerinin Trabzon ilinde mültecilerin yoğunlukta olduğu 

mahallelerde ikamet eden halkta da olumsuz çağrışımlar yarattığı görüşmüştür. Katılımcılar 

özellikle dilenme davranışlarından (f-=7) rahatsız olmakta, maddi kaynakların yetersizliğinden 

dolayı Suriyeli mültecilerin Türk vatandaşının hakkına ortak olmasından (f=6) ve temizlik 

konusundaki duyarsızlıklarından (f=6) yakınmaktadır. Olumsuz olarak nitelendirilen durumların 

başında gelen dilenme davranışı bireyleri vicdani açıdan rahatsız etmekte, gerçekten ihtiyaç 

sahibi olanla olmayanı ayırt edememe gibi olguların varlığı dilenme davranışının olumsuz 

davranış olarak nitelendirilmesinde etkili olduğu düşünülmektedir. Maddi sıkıntılar yaşayan Türk 

halkının Suriyelilerin bölgeye gelmesi ile oluşan ekonomik güçlüklerin ve katılımcıların 

mültecilerin ülke gelirine paydaş olarak sayılarak yerli halkın payına düşen maddi geliri 

düşürdüklerini fark ettikleri araştırmacılar tarafından gözlenmiştir. Karadağ (2014), Suriyeli 

mültecileri İzmir örneğinde konu eden çalışmasında, Suriyelilerin her işi yapmaya çalıştıklarını, 

yerli işçilere verilen ücretten daha düşük fiyata çalıştıklarını dolayısıyla iş verenlerin Suriyelileri 

tercih ettiğini ve bu durumdan faydalandıklarını ifade etmektedir. Aynı zamanda katılımcıların 

Suriyeli mültecilerin hijyen konusundaki tutumlarını Türk halkına uygun bulmadıkları ve 

temizlik alışkanlıkların yetersiz buldukları birçok kez ifade edilmiş ancak bu konuda 

katılımcıların tüm Suriyelilere ilişkin bir genellemede bulundukları gözlenmiştir. 

Yine aynı çalışmada öğretmen adayları çoğunlukla sığınmacılara bireysel olarak parasal 

yardımda bulunduklarını ifade ettikleri görülmüştür. Trabzon ilinde örneklem olarak seçilen 

mahallelerdeki bireylerin ise gıda, giyecek ve parasal yardımda bulunma oranlarının eşit olduğu 

ve çoğunluğun bu alanlarda yardımda bulunduğu tablo 3’ te bulgulanmıştır. 

Elde edilen bulgular neticesinde örneklem olarak seçilen mahallelerdeki katılımcıların çoğunun 

Suriyeli mülteciler ile özellikle bir sosyal faaliyette bulunmadıklarını ancak çeşitli etkileşim 

durumlarının söz konusu olduğunu söyledikleri görülmektedir. Bu durumun Suriyeli mültecilerin 

topluluk halinde yaşamasından kaynaklandığı ve dil konusundaki eksiklerin de bu duruma yol 

açtığı düşünülmektedir. Ortaya çıkan diğer bir bulgu ise Suriyeli çocuklar ile kendi çocuklarının 

aynı okullara gitmesini normal karşılayanların katılımcı sayısı ile eğitim hakkının evrensel 

olduğunu ve bu durumu desteklediğini ifade eden katılımcı sayısının eşit (f=5) olduğu 

saptanmıştır. Bir diğer bulgu ise, katılımcıların Suriyeli mültecilerin Türk kültürüne uyum 

sağlamakta güçlük yaşadıklarına ilişkin görüşlerinin çoğunlukta (f=9) olduğu ortaya konmuştur. 
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Türk bireylerin Suriyeli bireylerin uyum sağlama becerilerini yetersiz bulmalarının Suriyeli 

bireylere ilişkin olumsuz değerlendirmede bulunmaları ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmaya katılan bireylerden yakın çevrelerinde mülteciler ile evlilik planlayan veya 

gerçekleştiren bireylerin olmadığını ifade eden katılımcı sayısı olduğunu ifade edenlere göre daha 

fazladır. Elde edilen bulgulardan diğeri Suriyeli mülteciler ile herhangi bir birebir yaşantı 

geçirmeyen katılımcı sayısının geçirenlere oranlar fazla olduğudur. (f=6). Suriyeli mültecilerin 

ülkemize yerleşmeleri kendiliğinden bir uyum sürecini meydana getirmiş olsa da uyum sürecinin 

hukuki ve kamusal politikalar ile desteklenmesi gerekmektedir (Çarmıklı, 2015). Nitekim yapılan 

çalışma ile de mahallelerde yaşayan yerli ve yabancı halkın ihtiyaçlarının bu yönde olduğu 

görülmektedir. 

Ortaya konması beklenen düzenleme çalışmalarının toplumsal kabulün sürdürülebilir olması 

açısından önemi büyüktür. Yapılan çalışmalar ile Suriyeli mültecilerin kümülatifleşerek 

kendilerini toplumdan izole etme çabalarının azaltılması, bireylerin topluma kazandırılması ve 

Türk kültürüne uyum sağlama becerilerine yönelik olarak (temizlik, giyim, barınma, iş yaşamı) 

eğitim ve bilgilendirme çalışmalarının arttırılması gerekmektedir. 

Yerli halkın Suriyelilere sağlanan hakların kendi haklarını kısıtladığı düşüncesine ilişkin sıklıkla 

bulundukları yorumlamaların iki toplum arasındaki ilişkiyi zedelediği gözlenmektedir, bu 

nedenle mültecilere sağlanan istihdamın yanında yerli bireylere sağlanan istihdamların da 

artırılması her iki toplumun da beklentilerinin karşılanmasını sağlayacak ve toplumun refahı 

artmış olacaktır. 

Netice itibariyle, mevcut veriler ışığında Türkiye’ye farklı nedenlerle gelen göçmen, mülteci 

veya sığınmacılara dair yorumlamaların bireylerin deneyimlerine göre oldukça farklılaştığı 

görülmektedir. Araştırmaya katılan katılımcıların Suriyeli mülteci sorununu siyasi olarak 

algıladıkları ve bu yönde yorumlama meyilli oldukları görüşmektedir. Dolayısıyla durumun 

siyasi boyutlarının bireylerin olumlu ya da olumsuz düşünme eğilimine etkisinin azaltılması ve 

yaşanan göç hareketinin halk tarafından yalnızca insani boyutuyla değerlendirilmesinin 

sağlanması gerekmektedir. Araştırma sonucunda Suriyeli mültecilerin yoğunlukta olduğu 

bölgelerde yaşayan bireylerin hem olumlu hem de olumsuz değerlendirmelerinin olduğu, bu iki 

kategorinin ayrı ayrı ele alınması halinde ortak başlıkları içerdikleri görülmektedir. 

Nitekim, bu çalışmada Trabzon örnekleminde bulunan katılımcıların mültecilere nasıl yaklaştığı, 

söz konusu olgunun yarattığı etkilerin ne boyutta olduğu ortaya konmaya çalışılmıştır. Ele alınan 

olguların yerli halkın davranış ve söylemlerine nasıl yansıdığına somut bazı örnekler verilerek 

dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Bundan sonra yapılan çalışmalarda, göç kapsamında ortaya çıkan 

durumların göç alan ve göç eden topluluklar açısından etraflıca incelenmesi, örneklemin daha 

geniş tutulması, var olan durumun kabulüne ilişkin çalışmaların nasıl arttırılacağının ve uyumu 

güçleştiren durumların giderilmesine yönelik çalışmaların neler olabileceğinin ele alınması 

literatüre katkı sağlayacaktır. 
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YEDİNCİ SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİNDE BİYOÇEŞİTLİLİK 

KONUSUNUN PROJE TABANLI ÖĞRENME YAKLAŞIMI İLE 

ÖĞRETİMİNİN ÖĞRENCİLERİN KAVRAMSAL ANLAMALARINA VE 

ARAŞTIRMA YAPMAYA YÖNELİK MOTİVASYONLARINA ETKİSİ  
 

 

 

Recep AKYEL252, Nurettin ŞAHİN253 
 

 

 

ABSTRACT 

Effect of Teaching Biodiversity by Project-Based Learning Approach on 7th Grade Students' 

Conceptual Understanding and Research Motivations. In project-based learning approach, project 

groups gain the skills to do scientific research and learn by experiencing by making researches in 

order to reach information about the subjects they choose. The aim of this study is to determine the 

effect of project-based learning approach on 7th grade students' conceptual understanding and 

motivation for research. For this purpose, the subject of “biodiversity”, which is one of the 7th grade 

subjects, has been studied with Project-based learning approach. In this research, semi-experimental 

design with pretest-posttest, experiment and control group was used. The study group consisted of 46 

seventh grade students in the experimental and control groups in a secondary school affiliated to 

İzmir provincial Directorate of National Education.in the second period of 2017-2018 educational 

year. Before the study, the students of the experimental group were informed that the subject will be 

covered with a Project-based learning approach. Before starting to practice, heterogeneous groups of 

3-5 students were formed by the teacher, taking into consideration the students' interest, ability and 

success levels. Experimental group students completed their projects within the 2 weeks after the 

beginning of the project-based learning approach. In the control group, the study was conducted on 

the basis of the research-inquiry approach in accordance with the 2013 National Science Curriculum. 

In order to collect the quantitative data, the Conceptual Understanding Test and the Motivation 

Scale for Science Learning were applied as pre-test and post-test. Quantitative data were analyzed 

statistically by independent sample t-test. Qualitative data were collected by the Group Self-

Evaluation Form. As a result of the analysis of the data; It was found that the project-based learning 

approach had significant differences in favor of the students on the conceptual understanding and 

motivation of the students. Students have positive views on the project-based learning approach. 

Keywords: Biodiversity, Project-based learning, Conceptual understanding, Motivation. 
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ÖZET 
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında proje grupları seçtikleri konularla ilgili bilgilere ulaşabilmek 

için araştırmalar yaparak, bilimsel araştırma yapabilme becerileri kazanır ve yaşayarak öğrenirler. 

Bu çalışmanın amacı proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin kavramsal 

anlamalarına ve araştırma yapmaya yönelik motivasyonlarına etkisini belirlemektir. Bu amaçla 7. 

sınıf konularından biri olan “Biyo-çeşitlilik” konusu proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile işlenmiştir. 

Araştırmada, öntest-sontest, deney ve kontrol gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 ikinci döneminde izmir il merkezindeki bir devlet 

ortaokulunda öğrenim gören deney ve kontrol grubundaki toplam 46 yedinci sınıf öğrencisinden 

oluşmaktadır. Çalışma öncesi deney grubu öğrencileri konunun proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile 

işleneceği konusunda bilgilendirilmişlerdir. Uygulamaya başlamadan önce öğretmen tarafından 

öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarı düzeyleri dikkate alınarak 3-5 kişilik heterojen gruplar 

oluşturulmuştur. Deney grubu öğrencileri uygulama başlangıcından 2 hafta sonra gruplarıyla 

birlikte projelerini tamamlamışlardır. Kontrol grubunda ise konu 2013 Fen Bilimleri dersi öğretim 

programına uygun olarak, araştırma-sorgulama yaklaşımı esas alınarak işlenmiştir. Araştırmada 

nicel verileri toplamak amacıyla konuya ilişkin Kavramsal Anlama Testi ile Fen Öğrenmeye Yönelik 

Motivasyon Ölçeği öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Nicel veriler istatiksel olarak bağımsız 

örneklem t-testi ile analiz edilmiştir. Nitel veriler Grup Öz Değerlendirme Formu ile toplanmıştır. 

Verilerin analizi sonucunda; proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin kavramsal anlamaları 

ve araştırmaya yönelik motivasyonları üzerinde sontest lehine anlamlı farklılıklar oluşturduğu 

saptanmıştır. Öğrenciler proje tabanlı öğrenme yaklaşımı uygulamasına ilişkin olumlu görüşlere 

sahiptirler.  

Anahtar Sözcükler: Biyoçeşitlilik, Proje tabanlı öğrenme, Kavramsal anlama, Motivasyon. 
  

 

Giriş 

Günümüzde, biyolojik çeşitliliğin yok olması tehlike boyutlarına varmış ve küresel bir problem 

haline gelmiştir. Bu noktada biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla yapılan çalışmalarda elde 

edilen sonuçların ve çözüm önerilerinin çevre koruma bilinci oluşturmak üzere fen eğitiminde  

kullanılması gün geçtikçe önemini arttırmaktadır. Ülkemizin sahip olduğu biyolojik zenginliğini 

kaybetmeden gelişimine devam etmesi için toplumun (ögrencilerin) koruma bilinci geliştirecek 

şekilde eğitilmesi, özellikle gelecek nesiller için, çok büyük önem taşımaktadır. Son zamanlarda 

doğal kaynakların, habitatların hızla tahrip edilmesi ve kaybı ile artan çevre sorunları 

ekosistemdeki birçok tür sayısının ciddî derecede azalmasına; bazı önemli ve endemik türlerin 

kaybolmasına neden olmaktadır (Dervişoğlu, Menzel, Soran, & Bögeholz, 2009).  

Artık ülkelerin zenginlikleri ifade edilirken sadece sahip oldukları maddi varlıklar değil, aynı 

zamanda sahip oldukları biyolojik çeşitlilik de dikkate alınmaktadır. Türkiye’nin de taraf olduğu 

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (UNCBD) bu amaçla geniş katılımlı olarak uluslararası düzeyde 

yürürlüktedir.  

Biyolojik çeşitlilik zarar gördüğünde, ekonomik ve sosyal kalkınma; hatta insanlığın geleceği 

hakkında endişe duyulduğundan 1992’de Rio’da toplanan Dünya Sürdürülebilir Kalkınma 

Zirvesinde uluslararası işbirliği ile biyolojik çeşitliliğin korunması için harekete geçilmesi 

amacıyla, 1993 yılında Birleşmiş Milletler günümüzde 195 ülkenin kabul ettiği sözleşmeyi 

yürütmektedir. Eğitimdeki gelişmeler öğrenci merkezli bir yaklaşım olan yapılandırmacı 

yaklaşımı ön plana çıkarmıştır. Ülkemizde deneye dayalı ve proje tabanlı fen öğretimle birlikte 
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öğrenciyi merkeze alan yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiş ve öğretim programları buna göre 

geliştirilmiştir (Kırkkılıç ve Akyol, 2007). Eğitimdeki gelişmeler öğrenci merkezli bir yaklaşım 

olan yapılandırmacı yaklaşımı ön plana çıkarmıştır. Ülkemizde deneye dayalı ve proje tabanlı fen 

öğretimle birlikte öğrenciyi merkeze alan yapılandırmacı yaklaşım benimsenmiş ve öğretim 

programları buna göre geliştirilmiştir (Kırkkılıç ve Akyol, 2007).  

Modern eğitim anlayışı bilgiyi aktarmak yerine “öğrenmeyi öğrenme” etkinliklerine yönlenmeyi 

bir zorunluluk haline getirmiştir (Geçer ve Özel, 2012). Öğrenciler öğrenme sürecine aktif 

katıldıkları ve kendi öğrenmelerinden sorumlu oldukları zaman bilgileri anlamlı 

yapılandırabilirler. Öğrenimde amaç, öğrenciye bilgiyi aktarmak yerine, bilgiye ulaşma yollarını 

öğretmek olmalıdır (Saracaloğlu, Özyılmaz-Akamca, & Yeşildere, 2006). Proje tabanlı öğrenme 

yaklaşımında proje grupları seçtikleri konularla ilgili bilgilere ulaşabilmek için araştırmalar 

yaparak; bilimsel araştırma yapabilme becerileri kazanır ve yaşayarak öğrenirler. Proje tabanlı 

öğrenme, öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımları arasında yapılandırmacı yaklaşıma dayanan 

fakat kökleri daha eski olan öğrenme yöntemlerinden birisidir (Çiftçi & Sünbül, 2005). Proje 

tabanlı öğrenme yöntemi, öğrencilerin bilgiyi almak yerine bilgiyi yapılandırdıkları, bilgiyi 

kullandıkları ve hatta bilgiyi ürüne dönüştürdükleri bir yöntemdir (Gültekin, 2005). Fen 

derslerinde öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri günlük yaşama transfer edebilmesi için 

kullanılacak metotların başında proje tabanlı öğrenme gelmektedir (Korkmaz ve Kaptan 2001). 

Farklı alanlarda yapılan araştırmalar bu yaklaşımın öğrencilerin başarılarını ve derse karşı olan 

tutumlarını arttırdığını ortaya koymuştur (Bayram ve Seloni 2014). 

 

Amaç 

Bu çalışmanın amacı proje tabanlı öğrenme yaklaşımının 7. sınıf öğrencilerinin kavramsal 

anlamalarına ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisini belirlemektir. Bu amaçla 7. 

sınıf konularından biri olan “Biyo-çeşitlilik” konusu proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ile 

işlenmiştir.  

Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

✓ proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin kavramsal anlamaları üzerine etkisi nasıldır? 

✓ proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin fen öğrenmeye yönelik motivasyonları üzerine etkisi 

nasıldır? 

✓ proje tabanlı öğrenme yaklaşımı uygulamasına ilişkin öğrenci görüşleri nelerdir?- 

 

Yöntem 

Araştırmada, öntest-sontest, deney ve kontrol gruplu yarı-deneysel desen kullanılmıştır. 

Araştırmanın çalışma grubu, 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde İzmir il 

merkezindeki bir devlet ortaokulunda öğrenim gören deney ve kontrol grubundaki toplam 46 

yedinci sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma öncesi deney grubu öğrencileri konunun proje 

tabanlı öğrenme yaklaşımı ile işleneceği konusunda bilgilendirilmişlerdir.  
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Uygulamaya başlamadan önce öğretmen tarafından öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarı düzeyleri 

dikkate alınarak 3-5 kişilik heterojen gruplar oluşturulmuştur. Deney grubu öğrencileri uygulama 

başlangıcından 2 hafta sonra gruplarıyla birlikte projelerini tamamlamışlardır. Kontrol grubunda 

ise konu 2013 Fen Bilimleri dersi öğretim programına uygun olarak, araştırma-sorgulama 

yaklaşımı esas alınarak işlenmiştir. 

 

Veri toplama araçları 

Araştırmada nicel verileri toplamak amacıyla konuya ilişkin Kavramsal Anlama Testi ile Fen 

Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği (Dede ve Yaman, 2008) öntest ve sontest olarak 

uygulanmıştır. Nicel veriler istatiksel olarak bağımsız örneklem t-Testi ile analiz edilmiştir. Nitel 

veriler Grup Öz Değerlendirme Formu ile toplanmıştır.  

DNA ve Genetik kod konusundaki kavramsal anlama testi için cevap anahtarı hazırlanmış ve 

puanlama “Kavram Sayısal Değerlendirme Çizelgesi” dikkate alınarak yapılmıştır. 

Sayısal Değer Kavramın Öğrenilmiş Olma Derecesi 

0 Puan Boş veya İlişkisiz Cevap 

1 Puan Kavram Yanılgılı veya Yanlış Cevap 

2 Puan Kısmen Doğru Cevap 

3 Puan Doğru cevap 

 

Elde edilen veriler SPSS paket programında normallik varsayımları sınanarak parametrik olarak 

ilişkisiz gruplar t-testi ile değerlendirilerek analize tabi tutulmuştur.  

 

Bulgular 

Verilerin analizi sonucunda; proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin kavramsal 

anlamalarına (Tablo 1) yönelik olarak anlamlı farklılıklar oluşturduğu saptanmıştır (Tablo 1). 

SPSS analizleri sontest sonucu deney ve kontrol grupları arasındaki farkın deney grubu lehine 

anlamlı olduğunu göstermiştir.  Proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı dersin öğrencilerin Fen 

öğrenmeye yönelik motivasyonları üzerinde ise  bir etkisi olmadığı anlaşılmaktadır (Tablo 2). 

Öğrencilerin belirli bir seviyede Fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarının olduğu ve proje 

tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı dersin öğrenciler üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi 

olmadığı görülmüştür. 

 

Tablo 1 

Kavramsal anlama testine yönelik öntest-sontest sonuçları 

Ölçüm Grup N X  S t p 

ÖnTest Kavramsal 

Anlama 

Kontrol 23 6.39 2.35 1.598 .117 

Deney 23 7.57 2.63     

SonTest Kavramsal 

Anlama 

Kontrol 23 8.91 5.37 18.265 .009 

Deney 23 32.22 2.94     
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Tablo 2 

Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon ölçeğine yönelik öntest-sontest sonuçları 

Ölçüm Grup N X  S t p 

ÖnTest 

Motivasyon 

Kontrol 23 63,00 8,81 1,796 .079 

Deney 23 66,87 5,40     

SonTest 

Motivasyon 

Kontrol 23 84,35 9,48 1,867 .069 

Deney 23 88,57 5,26     

 

 

Sonuç ve Tartışma 

Yapılan istatistiksel analizler sonucunda Kavramsal Anlama Testi için deney grubu lehine 

anlamlı sonuçlar bulunmuştur. Öğrencilerin Fen öğrenmeye yönelik motivasyonları bakımından 

ise deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark bulumamıştır. Öğrenciler proje tabanlı 

öğrenme yaklaşımı uygulamasına ilişkin olumlu görüşlere sahiptirler.  

Wolk (1994), Tumbull (1999), Maral (1984), Korkmaz (2002), Yaman (2000), Saban (2003), 

Erdem ve Akkoyunlu (2002)’ nin proje tabanlı öğrenme yaklaşımının eğitim ortamlarında 

kullanımının anlamlı şekilde katkısı olduğunu ve başarıyı arttırdığını belirten çalışmaları 

araştırmada elde edilen sonuçlarla uyum göstermektedir. Proje tabanlı öğrenmenin deney grubu 

öğrencilerinde fen bilimleri dersinde akademik başarıyı artırdığı belirlenmiştir. İlgili alan yazın 

incelendiğinde bu araştırmanın sonuçlarına benzer, proje tabanlı öğrenmenin başarıyı anlamlı 

miktarda artırdığı tespit edilen çalışmalara rastlanmaktadır (Bayram ve Seloni, 2014; Çakıcı ve 

Türkmen, 2013; Köse, 2010; Girgin, 2009; Doğan, 2008; Öztürk, 2008; Serttürk, 2008; Yurttepe, 

2007; Sert Çıbık 2006; Doppelt, 2003). Thomas (2000), proje tabanlı öğrenimin öğrencide 

katılımı attırdığını, özgüveni geliştirdiğini ve öğrenime karşı daha hoşnut yaklaşımlarda 

bulunulduğunu  belirmiştir.  

Çıbık (2006)’ya göre ise proje tabanlı öğrenme yaklaşımında bilgi toplumunun gerektirdiği 

yaratıcı düşünen, eleştirel düşünebilen, ekip çalışmasına yatkın, bilgiye ulaşan, kullanan ve 

paylaşan, araştırma yapan insan niteliklerinin ön plana çıktığını belirtmiştir. Demirhan (2003) 

proje tabanlı öğrenmenin öğrencileri işbirliğine dayalı olarak birbirleri ile çalışmaları için teşvik 

ettiğini ve aynı zamanda kendi başlarına çalışmalarını desteklediğini belirtir. Öğrenme koşulları 

öğrencilerin sosyal, kişisel ve birlikte çalışma becerilerini geliştirdiğini ifade etmektedir. 
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ANTİK ÇAĞDA MUĞLA VE ÇEVRESİNDEN BİLİMİN DOĞUŞU 
 

 
Nihat AYCAN254, H. Şule AYCAN255 

 

 

ÖZET 
Batı Anadolu'da yaşamış filozoflar tıp, eczacılık, tarih, matematik gibi bilimleri modern anlamda 

kurmuşlar ve geliştirmişlerdir. Bu çalışmada, Muğla ve çevresinde bulunan antik şehirlerde yaşamış 

bilim insanlarının bilimin doğuşundaki katkıları anlatılmıştır. Tarih bilinci, ilk defa Bodrum'lu 

tarihçi Herodot ile birlikte ortaya çıkmıştır. Knidos'da doğan Eudoksos Plinius, bir yıla 365 gün 6 

saat değerini veren ilk astronomdur. Perge'li Appollonios, geometri araştırmalarında büyük başarılar 

kazanmış matematikçi ve astronomdur. Herakleitos, Efes'de doğmuş ve yaşamıştır. O, doğada hiçbir 

şeyin olduğu gibi kalmayıp sürekli şekil değiştirdiğini ileri sürmüştür. Thales, MÖ 28 Mayıs 585 

tarihinde gerçekleşen güneş tutulmasını önceden hesaplayıp haber vermiş ve eski Lidya bölgesindeki 

bazı demir filizlerinin demir üzerindeki çekim etkisini gözlemlemiştir. Geometrinin birçok önemli 

teoremi hala onun adını taşır. Kos adasında doğan Hipokrat, tıbbı mitolojik ve dinsel kavramlardan 

tam anlamıyla arındırarak, gözleme, deneyime ve akılcılığa dayandırarak açıklamalar yapmıştır. 

Kyme kentinden Ephorosi, dünya tarihinin yazarıdır. Miletoslu Hippodamos, şehir planlamacılığın 

kurucusudur. Klaros'da doğan Nikandros, MÖ 2. yüzyılın en önemli hekim, filolog ve 

yazarlarındandı. Antik dönemin ünlü ressamlarından Efesli Apeles ve Parrharios, İzmirli hekim 

Hikesios, Pamukkale'de tıp okulu kuran Zeuksis, Bergamalı gramerci Aphitas, Roma tarihçisi 

Bodrumlu Dionysos, Pamukkale'de doğan filozof Epiktetos, Roma kanunlarının hazırlayıcısı Efesli 

Hermodoros, Efesli kütüphaneci Zenodots, Kolophonlu şair Mimnermos, ünlü hekim Bergamalı 

Gaienos, Çandarlılı filozof Arkesilaos, Efesli şair Hipponaks, Kolophonlu monoteizmin öncüsü 

Ksenophanes, bu bölgenin önemli kişileridir. Antik dönemde Denizli çevresinde yer alan Hierapolis, 

Laodikeia, Attouda, Karura, Herakleia Salbace ve Eumeneia kentlerinde tıp, bir bilim dalı olarak 

kabul edilmiştir. Muğla ve çevresindeki antik kentlerde yaşamış bilim insanlarını açıklamayı 

amaçlayan bu çalışmanın problem cümlesi, Muğla ve çevresinde bilimin doğuşuna katkı sağlayan 

bilim insanları kimdir? şeklindedir. Betimsel yöntemin kullanıldığı bu nitel araştırma, bir durum 

saptamasıdır. Çalışmada bütüncül yaklaşım benimsenmiş, konuyla ilgili dokümanlar sistematik 

olarak incelenmiştir. Günümüzde, okul dışı etkinlikler kapsamında, bu bölgede öğrenim gören ilk ve 

ortaöğrenim öğrencilerinin söz konusu antik kentleri gezerek, buralarda yetişmiş bilim insanlarının 

hayatlarını ve eserlerini öğrenerek bilime ilgi duymaları sağlanabilir. 

Anahtar Sözcükler: Batı Anadolu filozofları, Muğla, bilimin doğuşu 

 

 

ABSTRACT 
The Birth of Science in Muğla and Around at Antique Age. Philosophers existed in West Anatolia, 

established and progressed in modern sense  since like as medicine, pharmacy, history and 

mathematics. In this study, it has been explained that helping to the birth of science of thinker 

existed in ancient cities of Muğla and around. Historical consciousness, first time came to light by  

historian Herodotus from Halicarnassus. Eudoksos Plinius, born in Knidos, first astronomer gave 
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365 days and 6 hours amount for one year. Appollonious from Perga was successful mathematician 

and astronomer. Herakleitos, born and lived in Ephesus. He propounded that nothing stays the same 

in nature and changes shape continuous. Thales prognosticated computationally of eclipse on BC 28 

May 585. He also observed attraction effect of some ironstone on iron. Several important theorem of 

geometry still bear the name of his. Hippocrates burned Kos island, made explanations base upon 

observation, experience and rationalism as remove properly from mythological and religious 

concepts. Ephorosi from Kyme was first writer of world history. Hippodamos from Miletus was 

founder of city planning. Nikandros burned Klaros was the most important doctor, philologist and 

author of BC second century. Apeles and Parrharios from Ephesus was famous painters, Hikesios 

from Izmir was doctor, Zeuksis established medical school in Hierapolis, Aphitas from Pergamum 

was grammarian, Dionysos from Halicarnassus was Rome historian. Librarian Zenodots from 

Hierapolis, poet Mimnermos from Colophon, doctor Gaienos from Pergamum, philosopher Arkesilaos 

from Çandarlı, poet Hippnaks from Ephesus, Ksenophanes from Colophon were important person of 

West Anatolia. Ancient time, medicine approved as a discipline in Hierapolis, Laodikeia, Attouda, 

Karura, Heraklia Salbace and Eumeneia antique cities. Problem statement of the study is: Who are 

helping to the birth of science of thinker existed in ancient cities of Muğla and around? In the 

research, it has been indigenised integrate approach and concerning documents examined 

systematically by document analysis. In our day, elementary and middle-school students, living West 

Anatolia can visit the antique cities within extra scholastic activities. Thus, interesting of students to 

science procurable as learning life and works of the thinker.        

Keywords: West Anatolian philosophers, Muğla, burn of science. 

 

Giriş 

Bilimsel etkinlikler, uygarlık tarihi ile başlar. Yontma Taş Çağı, Cilalı Taş Çağı, Maden 

Çağı’nda insanların, hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik çabaları olmuştur. Medeniyetler daha 

çok nehir kenarlarında kurulmuştur. Toprağı işlemeleri, hayvanları evcilleştirmeleri, sulama 

kanalları açmaları, tekerlekli arabaları, çeşitli madenlerden mutfak ve süs eşyaları yapmaları, bu 

çağda bilimden önce teknolojinin de var olduğunu göstermektedir. Yazının icadı, ‘on’ ya da 

‘altmış’ tabanlı sayı sistemlerinin kullanımı, Güneş ve Ay’ın hareketlerinin takip edilmesi ile 

takvimin oluşturulması bilimsel gelişimin temellerini atmıştır.  

Mezopotamya, Mısır, Babil, Girit, Aka medeniyetlerinin gelişimi, Antik Yunan medeniyetine 

temel oluşturmuştur. Bu medeniyetin büyük bir bölümü Anadolu toprakları üzerindedir.  

M.Ö. 6. yüzyılda dogmaların karanlığından özgür düşünce ile bilimin aydınlığına ilk kez Batı 

Anadolu'da geçilmiştir. Yunan biliminin en güçlü olduğu alanlar gözlem, deney ve teknolojiyle 

doğrudan ilgili olmayan ya da Yunanlıların yeterince deneysel bilgi mirasına sahip oldukları 

alanlardı. Bu miras, Babil ve Mısırlılardan kalmıştır. Yunanlılar bu nedenle, matematik ve 

geometride çok yol kat etmişlerdir. Antik Yunan biliminin en büyük eksikliği deney, gözlem ve 

teknolojiye hak edilen önemin verilmemesi idi. Deney, bir ölçüde el işi olarak görülüyor ve 

‘soylu’ filozofun saygınlığına yakıştırılmıyordu. Bilim ile teknoloji arasındaki ilişkiyi doğru ola-

rak kuramamışlardır. İcatları, onların gözünde bir oyuncak gibi görülmüştür. Bilim, amatör bir 

uğraş olarak kabul edilmiştir. Her şeye rağmen bilimin temel yapılarını ve yaklaşımlarını 

kazandıran Yunanlılar olmuştur (Akt., Berberoğlu, 2014). 

Ege kıyılarında doğa filozofları Mısır ve Mezopotamya‟nın 3000 yıllık bilgi birikimini 

dönüştürerek bugünkü Batı uygarlığının temelini atmışlardır. 
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Bilim insanları, kendilerinden öncekilerin bilgilerinden yararlanırlar ve bu faydalanma durmadan 

devam eder. Ortaçağ sonlarından kalmış bir benzetmeye göre, her neslin bilim adamları cücelere, 

kendilerinden öncekiler de devlere benzerler. Fakat bu cüceler devlerin üzerine çıkmak sayesinde 

onlardan daha uzakları görebilirler. Baştan başlamak zorunda bulunmadıklarından onların 

yanlışlarını düzeltebilirler, onların bilmediği yepyeni şeyleri ortaya koyabilirler (Gün, 2015).  

Evreni anlamak amacıyla Yunanlılar, dolayısıyla Anadolu filozofları, doğayı katıksız ve gerçekçi 

bir bilgi tutkusuyla incelemişlerdir (Arda vd., 2013). 

Aristoteles'e göre, felsefenin gelişmesi için iki ön koşulu var: Öncelikle, felsefe yapacak kişinin 

maddi sorunları olmamalı, kendini sadece düşünmeye verebilmelidir. İkincisi, kişi gerçek bir 

merak duygusuna sahip olmalı ve en doğal görünen gerçekleri bile sorgulayabilmelidir. Milet'te 

bu iki koşulun bir araya gelmesiyle, tarihin gerçek anlamdaki ilk filozofları yaşamıştır.  Thales ve 

öğrencilerinin Fizikçiler Okulu diye anılması ve pozitif bilimin temellerini attıklarının 

söylenmesi de bu yüzdendir. 

Anadolu'da bilimin gelişmesinde çeşitli okullar söz sahibidir. Bu okullar Milet Okulu, Elea 

Okulu, Heraklietos Okulu,Pisagor Okulu, Yeni Pisagor Okulu gibi okullardır. 

 

Milet (İyonya) Okulu 

Milet, günümüzde Aydın ilinin Didim ilçesindeki antik kenttir. Bu okul mensupları, ilk doğa 

bilginlerinden olan, fizikçi-filozoflardır. Kendilerinden önce var olan “Teolojik 

Antropomorfizm”e karşı çıkmışlar; ilâhların keyfî davranışlarıyla açıklanması mümkün olmayan 

düzenli fiziksel olaylardan ilham alarak, Âlem’i, değişmeyen esaslarla, rasyonel olarak izah 

etmeye teşebbüs etmişlerdir. Bu suretle gerçek felsefî düşüncenin bir anlamda ilk kurucusu 

olmuşlardır. Onlar için asıl olan, madde ve harekettir. Bu okulun en tanınmış düşünürleri Thales, 

Anaximandros ve Aneximenes’tir. 

Thales (M.Ö. 624-545), Antik Yunan’daki ilk geometrici, astronom ve fizikçi olarak bilinir. 28 

Mayıs 585 tarihli güneş tutulmasını önceden yaptığı hesaplarla tam olarak bildirmiştir. 

Geometri’yi Mısır’dan öğrendiği ve kendisinin de geliştirdiği bilinir. Bu bilim dalında kendi 

buluşları da vardır. Thales, geometri tarihinde ilk defa bir teorem ispat eden kişidir.  

Anaximandros (M.Ö. 620-547), Thales’in öğrencisidir. O'nun tasarlamış olduğu evren tablosu, 

Geosantrik (Yer-Merkezcil) bir evrendir. Dünya, Kâinat’ın merkezi konumundadır. Yalnız, Arz, 

küresel değil silindiriktir. Yüksekliği genişliğinin 1/3’ü kadardır. Üst yüzünde insanlar yaşarlar. 

Anaximenes (M.Ö. 588-524) de Evren’in orijini meselesi üzerinde durmuştur. O'na göre sonsuz 

olan hava, her şeyi meydana getirir ve her şey dağılarak hava haline gelir. Anaximenes’e göre 

Arz, yuvarlak bir masa biçimindedir ve hava, her yeri kuşatmaktadır. Yıldızlar, kristal gökyüzüne 

çakılıdırlar, yeryüzünün çevresinde, bir sivri külâhın baş etrafında dönmesi gibi dönerler. Güneş 

bir yaprak gibi yassıdır; Ay, ışığını güneşten alır; Yeryüzü ise tepsi gibi düz olup, yassılığı 

sebebiyle havanın üzerinde durmaktadır. Aneximenes, aynı zamanda, ay tutulmasını ilk defa 

açıklayan fizikçi olarak da kabul edilmektedir. 
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Eléa Okulu 

Milet okulunun materyalist fizikçiliğine karşılık Eléa Okulu idealist bir metafizikçiliğe 

yönelmiştir. Miletliler’in emprizimine karşılık, Eléa Okulu’nun felsefesinin rasyonalizm olduğu 

söylenebilir. Diyalektik felsefe de bu okul tarafından kazandırılmıştır. Bu okulun en bilinen 

düşünürleri; Xénophanes, Parmenides, Melessos, Xénon'dur. 

Xénophanes (M. Ö. 570-475), mitolojinin radikal bir hasmıdır. İlkel bir “monoteizm” inancına 

sahiptir.  

Parmenides (M.Ö. 530-444), mantık’ın ve diyalektiğin kurucusudur. Fikirleri, üstadı 

Xénophanes’in panteizminin ileri götürülmüş şeklidir. Temel önermesi şudur: “Varlık vardır, 

Yokluk yoktur.” Yani değişme, hareket, atom yoktur. 

Eléalı Xénon (M.Ö. 490-432), Parmenides’in öğrencisidir. Aristo’ya göre mantığın babasıdır. 

Kâinat’ta hareketin mevcut olmadığını, ancak, duyumların aldatıcılığı sonucunda harekete bir 

gerçeklik izafe ettiğimizi söylemektedir. Bir cismin hareketi ancak bir diğerine göredir; o halde, 

bir cismin hareketi belirli bir büyüklük ile ifade edilemez. 

Melessos (M.Ö. 5. Yüzyıl), materyalist bir filozoftur. Temel hareket noktası, Parmenides’in 

oluşun imkânsızlığı fikridir. Oluş imkânsız ise bundan sonra Âlem’in ne şekilde meydana 

geldiğini araştırmak beyhudedir. Yalnız ve sadece Varlık vardır ve bu varlık (Âlem) zaman 

itibariyle ezelî ve ebedî, mekân itibariyle de sonsuz olan, aslî hüviyeti değişmeyen, yaratılmayan 

ve yok edilemeyen, arttırılıp azaltılamayan maddeden ibarettir.  

Gorgias (M.Ö. 483-375), tam bir “nihilist”tir (inkârcı). Ona göre hiçbir şey yoktur. ...zira, eğer 

bir varlık olsaydı, bu ancak ezelî ve ebedî olabilecekti. Ezelî ve ebedî olan bir varlık sonsuzdur. 

Fakat, sonsuz bir varlık, kendisine hudut koyacak olan zamanda ve mekânda bulunmaz. Şu halde 

hiç bir yerde değildir, ve hiç bir yerde olmayan şey yoktur.  

 

Herakleitos Okulu 

Heraclatios (M.Ö. 535-470 veya 540-480), bir “idealist diyalektikçidir. O'na göre: Âlem’in ana 

unsuru, aslî kaynağı ateş olup, bütün Kozmos, ateşin seyrekleşmesi ya da yoğunlaşması ile 

oluşmuştur. Filozofun en önemli ifadesi, aynı ırmağa iki defa girilmez, daima her şey 

akmaktadır, şeklindedir. 

 

Eski Pisagor Okulu 

Bu okulun düşünürleri; Pisagor, Kalliphon, Demokedes ve Alkmeon'dur. Pisagor (M.Ö. 570-

494), Sisam adasında yaşamıştır. Eski Yunan düşüncesinin ilk dönemlerinin genel eğilimine 

bağlı kalarak, Kozmos ve Arke konuları üzerinde durmuştur. Pisagorculuğa göre, Âlem’in aslı iki 

prensipten ibarettir: Sayı ve ahenk (harmonia).  
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Yeni Pisagor Okulu 

Bu okulun düşünürleri; Philolaos, Arkhytas, Timaios, Hiketas, Herakleides ve Ekphantos'dur. 

Philolaos'a (Güney İtalyalı) göre tabiat, sınırsızlardan ve sınırlandırıcılardan kurulmuştur. 

Arkhytas (Güney İtalyalı), matematik ve varlık arasında kurmuş olduğu bağlantı sonucunda, 

matematiğin yetkin bir bilim olduğunu ve onunla şeylerin doğru bilgisine ulaşılabileceğini 

söylemektedir.  

Hiketas (Sicilyalı), kendine özgü bir kozmoloji doktrini kurmuştur. Buna göre, esas dönmekte 

olan yeryüzüdür (Hocaoğlu, 2007). 

 

Problem Durumu 

Batı Anadolu'da antik çağda bilimin doğuşunu açıklamayı amaçlayan bu çalışmanın problem 

cümlesi: "Muğla ve çevresinde bilimin doğuşuna katkı sağlayan bilim insanları kimdir" 

şeklindedir.  

 

Yöntem 

Betimsel yöntemin kullanıldığı bu nitel araştırma, bir durum saptamasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 

2008). Çalışmada bütüncül yaklaşım benimsenmiş, konuyla ilgili dokümanlar sistematik olarak 

incelenmiştir (Karadağ, 2010).  Doküman incelemesi; kitap, makale, bildiri gibi, konuyla ilgili 

belgelerin incelenmesidir.  

 

Bulgular 

Antik dönemde Muğla ve çevresindeki iki önemli okul; Kos ve Knidos Okullarıdır. Kos adası 

Muğla ilinin Bodrum ilçesinin hemen karşısında küçük bir adadır. O dönemdeki tıp 

incelendiğinde, mitolojik dönemle birlikte hastalara ve hastalıklara yaklaşımda dini inançların 

hakim olduğu, hastalıkların tanrılardan geldiği ve hastalıklardan kurtulmanın ancak tanrıların 

gücü ile mümkün olduğu düşüncesinin baskın olduğu görülmektedir. M.Ö. 500 civarında 

‘filozof-hekimler’, İyonya kıyıları, Knidos (Datça), Kos (İstanköy) ve Sicilya adalarına giderek 

farklı bir hekimlik anlayışı oluşmaya başlamıştır. Buna göre hekimlik inanca değil gözlem ve 

sorgulamaya dayanmakta, doğaüstü ya da mucizevi açıklamalar yerine akıl yürütme ve deneysel 

çalışmalar ile nedensellik bağı kurulmaya çalışılmaktadır. Bu okulun en önemli ismi Hipokrat, 

M.Ö. 460 yılında, Kos (İstanköy) adasında doğdu. O, tıbbı mitolojik ve dinsel kavramlardan tam 

anlamıyla arındırarak, gözleme, deneyime ve akılcılığa dayandırarak açıklamasını, "Corpus 

Hippocraticum" (Hipokrat kolleksiyonu, Hipokrat külliyatı) diye bilinen bir dizi ünlü yapıtta 

gerçekleştirmiştir. O'nun kimi yapıtları, on dokuzuncu yüzyılın başlarına dek, tıp öğretiminde 

temel ders kitapları arasında sayılmıştır (Uğurlu, 1997). 

Hipokratik tıbbın öğretileri, Kos Okulu’nun genel özellikleri ile örtüşmektedir. Geleneksel dini 

yöntemlerin tıptan ayrılması, gözlem ve akla dayalı bir yaklaşımın benimsenmesi, hastalık 

semptomlarından değil, hastanın kendisinden yola çıkarak tanı konulması ve hastanın takip 

edilmesi bunlar arasında sayılabilir. Bir kişi hastalanıyorsa, sadece semptomların olduğu yer 
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değil bütün beden hastadır. Çünkü hastalık bedenin hastalık etkenleriyle mücadele etmesidir. 

Öyleyse beden bir bütün olarak ele alınmalıdır.  

Kos Okulu ile hemen hemen aynı zamanlarda kurulan, Muğla'nın Datça Yarımadası’nda bulunan 

Knidos Okulu’nda ise, Kos Okulu’nun yaklaşımından farklı, hatta ona ters bir yaklaşımın 

benimsendiği genel olarak kabul edilmektedir. Knidos okulunun tanı koymayı, semptomları 

listelemeyi, hastalıkları sınıflamayı ve tıbbi uygulamalara dair kurallar getirmeyi önemsediğini 

belirtmektedir. Knidos Okulu kişiye özgü durumları değil, benzerlikler veya ortak özellikleri esas 

alarak oluşturulan kuramlarla tedavi uyguluyor ve hekim yetiştiriyordu (Bulut ve Civaner, 2016). 

Aydın ilinin Didim ilçesindeki Miletos'da doğan Thales, MÖ 28 Mayıs 585 tarihinde olan güneş 

tutulmasını önceden hesaplayıp haber vermiş ve eski Lidya bölgesindeki bazı demir filizlerinin 

demir üzerindeki çekim etkisini gözlemlemiştir. Geometrinin birçok önemli teoremi hala onun 

adını taşır.  

İzmir'in Aliağa ilçesinde kıyıda kurulmuş olan antik Kyme kentinde MÖ 390 da doğan Ephorosi 

dünya tarihinin (Historis) yazarıdır.  

Miletoslu Hippodamos, MÖ 5. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, şehir planlamacılığın 

kurucusudur.  

İzmir'in Ahmetbeyli ilçesindeki Klaros'da doğan Nikandros, MÖ 2. yüzyılın en önemli hekim, 

filolog ve yazarlarındandı. Yılanların ve zehirli böceklerin sokmalarına karşı kullanılacak ilaçları 

anlatan Therika isimli eseri, panzehirleri konu alır. Ayrıca Georgika (ziraat hakkında) ve 

Melissourgika (arıcılık hakkında) isimli eserleri vardır.  

MÖ 4. yüzyılda Milet'te yaşamış Hekataios, o günkü Doğu ve Batı dünyasının yaşayan 

halklarının gelenek ve göreneklerini anlatan "Dünya Gezisi" ve büyük ailelerin geçmişlerini 

anlatan "Soyağaçları" adlı iki eser yazmıştır. 

Tarihin babası Halikarnassos'lu (Bodrum) Herodot'dur.  

Miletos Okulunun Thales'ten sonraki yöneticisi MÖ 610'da burada doğan Anaksimandro'dur. O, 

kutup yıldızının gökteki yerini buldu, ilk dünya haritasını yaptı, evrim kuramının da 

öncülerindendir. 

İyonyalı doğa filozoflarının en önemlilerinden biri olan Herakleitos, MÖ 550 de Efes'de doğmuş 

ve yaşamıştır.  O, doğada hiçbir şeyin olduğu gibi kalmayıp sürekli şekil değiştirdiğini ileri 

sürmüştür. 

Muğla Datça yarımadasının ucunda kurulu antik Knidos'da MÖ 406 da doğan Eudoksos Plinius, 

bir yıla 365 gün 6 saat değerini veren ilk astronomdur. Onun bulduğu eşmerkezli küreler 

varsayımı, geleneksel astronominin hareket noktası sayılır.  

MÖ 262 de Antalya'daki antik Perge kentinde doğan Appollonios, geometri araştırmalarında 

büyük başarılar kazanmış matematikçi ve astronomdur.  

Antik dönemin ünlü ressamlarından Efesli Apeles ve Parrharios, İzmirli hekim Hikesios, 

Pamukkale'de tıp okulu kuran Zeuksis, Bergamalı gramerci Aphitas, Roma tarihçisi Bodrumlu 

Dionysos, Pamukkale'de doğan filozof Epiktetos, Roma kanunlarının hazırlayıcısı Efesli 

Hermodoros, Efesli kütüphaneci Zenodots, Kolophonlu şair Mimnermos, ünlü hekim Bergamalı 
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Gaienos, Çandarlılı filozof Arkesilaos, Efesli şair Hipponaks, Kolophonlu monoteizmin öncüsü 

Ksenophanes, bu bölgenin önemli kişileridir (https://www.uzayyolu.net/bilim-anadoluda-

dogdu/). 

Bilimin en eski kitabının yazarı matematikçi ve astronom Pitane'li Autolykos'dır. Pitane, İzmir ili 

sınırları içersinde Bakırçay'ın denize döküldüğü yerin batısında bulunur (bugünkü Çandarlı).  

Pitane'li Autolykos'un MÖ 360-290 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. O'nun Hareket 

Eden Bir Küre Üzerine ve Yıldızların Doğuş ve Batışları isimli kitapları Batı dillerine ve 

Arapçaya çevrilmiştir (Daybelge, 2012). 

Tarih bilinci, ilk defa Bodrum'lu tarihçi Herodot ile birlikte ortaya çıkmıştır. Herodot (M.Ö 425-

384) tarihi bazı olayların belli bir zaman diliminde ve belirli bir yerde meydana geldiğini ve bu 

olayların sebepleri ve sonuçlarının olduğunu fark etti. Ayrıca Herodot meydana gelen bu 

olayların tanrılar tarafından değil de insanlar tarafından gerçekleştirildiğinin farkına varmıştır. Bu 

nedenle olayları yazarak onları ölümsüzleştirmiş ve günümüze kadar ulaşmalarını sağlamıştır ve 

Tarihin Babası unvanını almıştır (Ahmed, 2016).  

Smyrna, Batı Anadolu’da, anakaraya derin bir girinti yapan İzmir Körfezi’nin doğu kıyısında, 

merkezi ve stratejik bir konuma sahip bulunan bir antik Yunan kentiydi. Bugün modern İzmir’in 

kuşattığı Smyrna, antik dönemde iki farklı noktada kurulmuştu. Doktor Hikesios’un Smyrna'da 

kurduğu tıp okulu, döneminin önemli eğitim merkezlerinden biriydi. “Sağlık İçin Maddeler 

Üzerine” adında bir kitabı olan Hikesios’un okulu hakkında Strabon, "tıpkı babalarımızın 

zamanında Smyrna’da Hikesios’un kurmuş olduğu Erasistratos’çular okulu gibi” bilgisini 

vermektedir (Tanrıver,2017). 

Antik dönemde Denizli çevresinde yer alan; Hierapolis, Laodikeia, Attouda, Karura, Herakleia 

Salbace ve Eumeneia kentlerinde tıp, bir bilim dalı olarak kabul edilmiştir. Antik kaynaklardan 

Strabon M.S.9 yılında Lycos (Çürüksu) Vadisi'ne gelmiş olup, Laodikeia, Attouda ve Karura 

arasında büyük saygı gören Men Karou tapınağı ve tapınak yanında yer alan önemli bir tıp 

okulunun varlığından söz etmiştir. Strabon'a göre, bu tıp okulu Herophileion adı altında Zeuksis 

tarafından kurulmuş ve onun zamanında bu okulun yöneticisi Aleksandros Philalethes'tir. Yine 

Strabon bu okulun tıp alanında öneminin Hikesios'un kurmuş olduğu Erasistrateion (Ünlü hekim 

ve anatomi uzmanı Teos'lu-Sığacık'lı Eristratos) kadar önemli olduğunu bildirmiştir. Bu bilgiler 

özellikle Lycos Vadisi'nin antik dünyada çok önemli bir tıp okuluna sahip olduğunu 

göstermektedir. Bölgenin en önemli antik kenti olan Laodikeia'da (Merkez Goncalı-Eskihisar 

köyleri) bir tıp fakültesi yer almaktaydı ve yukarıda sözü edilen kentlerin tıp doktorları bu 

fakültede eğitilmekteydi (http://www.ithts.org/tr/article/ esc/44998/antik-donemlerde-

tipokullarimiz. html). 

Eunapius, 345 yılında Sardis'de doğmuş tarihçidir (https://www.britannica.com/ 

biography/Eunapius).  

Pamukkaleli Epiktetos, insanın iradeden bağımsız olan iyi ya da kötü hiçbir şey bulunmadığını 

öğrenmesi gerektiğini ve olayları öngörmeye ya da yönlendirmeye kalkışmayıp, yalnızca onları 

anlama çabası göstermelidir, demiştir (http://www.felsefe.gen.tr/epictetus_epiktetos_kimdir.asp).  
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Teos, bir dönem İon şehrinden huzursuzluk yarattıkları ileri sürülerek kovulan sanatçılara 

kapılarını açmış, tarihte ilk kez Sanatçılar Birliği’nin kurulduğu bir kent olmuştur. Uzun yıllar 

Teos, bir sanat kenti olarak kalmış ve antik çağın önemli filozof ve sanatçılarından şairler, 

Anakreon, Antimakhos, Epikuros, Nausiphanes, Apellikon ve tarihçi Hekataios Teos’ta 

yaşamıştır (http://sigacikteos.com/hakkinda/teos-antik-kent/). 

Galen (MÖ 129-201), Bergama'da doğmuş ve uzun yıllar Roma'da yaşamıştır. Galen, tedavi 

çalışmalarının yanı sıra anatomi, fizyoloji, farmakoloji bilimleri ve felsefe ile ilgilenmiştir 

(http://www.felsefe.gen.tr/galen_galenos_kimdir.asp).  

 

Tartışma, Sonuç ve Öneriler 

Muğla ve yakın iller Aydın, İzmir, Balıkesir ve Antalya'da bulunan antik şehirlerde yetişmiş 

bilim adamlarının bilimin doğmasında büyük katkıları olmuştur. Batı Anadolu'da yaşamış 

filozoflar tıp, eczacılık, tarih, matematik gibi bilimleri modern anlamda kurmuşlar ve 

geliştirmişlerdir. Günümüzde, bu bölgede öğrenim gören ilk ve ortaöğrenim öğrencilerinin söz 

konusu antik kentleri gezerek, buralarda yetişmiş bilim insanlarının hayatlarını ve eserlerini 

öğrenerek bilime ilgi duymaları sağlanabilir. 
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PATHOLOGY EDUCATION IN MEDICAL FACULTIES 
 

 
Yelda DERE256, Ceren UĞUZ GENÇER257 

 

 

ABSTRACT 
In recent years, intensive studies have been carried out in order to formulate standardized programs 

with the integration of curricula and subjects of medical education. The existence of different 

applications in terms of pathology, which has an important role in medical education, revealed the 

necessity of establishing the core education program and using it as a guide in medical faculties. In 

this study, we aimed to reveal the place of pathology in the education programs in different medical 

faculties. The education programs of 41 state universities using Turkish language and integrated 

education system were reached via internet. It was decided that 25 universities would be excluded 

from the study due to the inability to access the program, the fact that they have not received a 

student yet and they differ in terms of the method of education (problem based learning, etc.). 

Pathology courses were evaluated in two groups as practical and theoretically. In 24 (58.5%) of the 

universities, pathology courses started in the second year. Only one program (2.5%) included 

Pathology courses in the 1st Grade. The pathology course was included in the 3rd class in all 

faculties, but 16 faculties (39%) were only in the 3rd grade. 3 (7.3%) of the faculties did not include 

practical practice. Pathology in all faculties was included as a theoretical course. Considering all the 

programs (n = 41), the average course hour was found as 125.39 ±28.11 and the average practical 

lesson time was 26.21 ±15.89. In the Turkish Medicine program of our university, 96 hours of 

theoretical and 28 hours of practical pathology were included. The fact that it is below the average in 

terms of lecture hours can be explained by the low number of faculty members and similar topics in 

different course titles within the integrated system. Practical training hours were higher than 

average. Pathology education in medical faculties shows significant differences between faculties. 

The main reasons for these differences are the physical conditions or the number of faculty members. 

Since a clear definition of course hours and contents will enable the establishment of a standardized 

pathology training curriculum, it is necessary to provide guidance on this subject. 

Keywords: medical education, pathology education, standardization 

 

INTRODUCTION 

Medical education is a type of education which has theoretical and practical aspects, requires a 

multidisciplinary approach that requires a multidisciplinary approach. Numerous studies have 

been carried out for the standardization and optimization of this training. Among these studies, 

the most prominent intervention is the National Core Education Program (CEP), which is 
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prepared by many educators from diffferent medical faculties (Gülpınar, Gürpınar, Songur, & 

Vitrinel, 2014). 

The National CEP was first established in February 2002 in Ankara by the staff of the medical 

education boards of medical schools (MS) in Ankara, Istanbul and Izmir, and was approved by 

the Health Sciences Education Council of Medicine. After that, CEP was put into practice in the 

academic year of 2004 (Bulut, 2003). In the future, developments in health care and technology 

have revealed the need to update the CEP and in 2013 the first process of revision was initiated. 

This time many faculty members from different MS departments were included in the process 

and the revision was completed and was approved by the “Yüksek  Öğretim  Kurulu” (YÖK) in 

2014 and it was decided to be implemented in the faculties of medicine as of the 2015-2016 

academic year (Gülpınar, Gürpınar, Songur, & Vitrinel, 2014). 

The CEP has been used as a guide in the curriculum of many MSs and is still used. However, the 

CAP has some limitations. These limitations affects especially in basic sciences. There is no 

exemplary practice in the basic medical sciences to support the approach to the symptoms and 

findings in the CEP framework.  

Pathology is a medical discipline that examines mechanisms of diseases, their causes, the way 

tissues affect organs and organs, and the morphological changes they form in tissues. Pathology 

includes many different investigations of macroscopic and microscopic examination of organ and 

tissue samples from patients. Although it is a part of Surgical Medical Sciences, it plays a role as 

a bridge between basic and clinical medical sciences because of its close interest in 

physiopathological mechanisms and its role in investigating the mechanisms of formation of 

diseases (Iversen, 1997) (Söylemezoğlu, 2017). 

In terms of pathology, which has an important role in medical education, the way in which 

lectures are given (theoretical / practical) and different practices in the course hours devoted to 

the subjects revealed the necessity of creating a separate core education program for each major 

branch and as a guide in the medical faculties. 

The main aim of this study is to determine the differences that can be observed in terms of 

pathology course in MS curriculum and to determine what kind of practices in pathology course 

in different MS education programs. 

 

METHODS 

In Turkey, special and different scholarship programs to have 183 MS program through Turkish 

providing education, using the integrated education system, courses can be reached via the 

Internet, 2017-2018 with student Pathology course in the academic year was chosen as samples 

MS programs. Implementation of a different education system (Problem-based learning, etc.), 

different language education (programs that teach English), not having received students (newly 

opened programs) and failure to access the course program were determined as exclusion criteria. 
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After the exclusion criteria, a total of 41 public universities were included in the study as a 

homogeneous group. Course schedules of these faculties were examined and class hours were 

noted according to classes. 

According to the type of courses given, theoretical / practical groups were grouped and the 

corresponding course hours were calculated. Classes and classes for which type (theoretical / 

practical) is distributed in the form of hours are recorded. 

The average and standard deviations of the theoretical and practical course hours of the faculties 

and the practical / theoretical course hours were calculated separately and compared with the 

values in our faculty 

 

RESULTS 

When the program of 41 faculties is examined, the pathology courses in all the faculties 

programs take the form of theoretical courses. Most of the faculties (93.7%) were given the 

practical application of pathology. Only 3 faculties (7.3%) (Ahi Evran University MS, Sakarya 

University MS, Van Yüzüncü Yıl University MS) were not included in the curriculum of the 

practical application of pathology (Chart 1). 

 
Chart 1: Medical schools and practical pathology courses  

The pathology courses were in the 3rd grade program of all faculties. In 24 of the faculties 

(58.5%), the pathology courses started in the second year. Only one program (2.5%) includes 

Pathology courses in the 1st Grade (Istanbul University Cerrahpaşa MS). A total of 16 faculties 

(39%) had only in 3rd grade pathology course (Chart 2). 

39

3

Medical schools and practical pathology 
courses 

Medical schools giving practical
pathology courses

Medical schools NOT giving
practical pathology courses
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Chart 2: Academic grades in which pathology courses start 

The mean theoretical course hours of all programs are 125.39 ± 28.11 (minimum 43, maximum 

190), the average practical hours are 26.21 ± 15.89 (minimum 0, maximum 66). When the 

distribution of faculties within all pathology courses was examined, the ratio of practical / 

theoretical course hours ranged from 0-0.55 (median: 0.20). When the non-practical courses were 

removed, this rate was found to be 0.03-0.55. The pathology courses in the Turkish Medical 

Educational programme of our university are in the 3rd grade only 96 hours theoretical / 28 hours 

practice. The ratio of practical / theoretical course hours was found to be 0.29. 

 

DISCUSSION 

In recent years, intensive studies have been carried out in order to formulate standardized 

programs with the integration of curricula and subjects of medical education (Bulut, 2003) 

(Gülpınar, Gürpınar, Songur, & Vitrinel, 2014). Each MS has different applications. These 

differences differ not only in terms of class hours, but also in terms of classes. In general, 

pathology courses in the medical faculties are concentrated in the third year (Demirhan, 1999). In 

some faculties, in the second year and in a faculty, giving a pathology course in the first year 

reveals the difference between the faculties. More than half of the programmes (58.5%) could 

start pathology courses in the second year due to reducing the load in the 3rd grade. Pathology 

courses in terms of theoretical distribution General pathology and organ / system specific 

pathology courses are recommended as two separate groups (Iversen, 1997). Training in this way 

national internet-enabled devices do not occur in the distribution of time-course issues related to 

the review may be the main cause of different topics-hours distribution in Turkey (Gulpinar, 
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Gurpinar, Song, & Vitrinel 2014). Inadequate number of teaching in some faculties can result in 

low lecture hours and a more limited explanation of subjects. 

When we look at the values of our own university, we have a total of 96 hours of theoretical 

course load. The most important reason for this was interpreted as the inadequacy of the number 

of faculty members due to the existence of additional course load in the English Medical 

Program and non-MS programmes (Faculty of Health Sciences, etc.). 

In our country, only 3 programs do not include pathology practical lessons. However, in different 

studies, it is seen that some of the courses are presented as case discussions or panel style 

practical sessions through different audiovisual materials (Kandiloğlu, 1999) (Demirhan, 1999). 

Practical courses may vary according to faculty facilities. Microscopic case studies, small group 

microscope studies, slide presentations and microscopic photography images, etc. examples of 

this type of education (Iversen, 1997) (Demirhan, 1999) (Kandiloglu, 1999). The most important 

limiting factors of practical courses are the lack of physical facilities to meet the increasing 

number of students (lack of number of microscopes per student or the shortcomings of the 

technological infrastructure (slide scanner devices) as well as the lack of physical space, etc.) and 

the inadequacy of the number of faculty members. In our faculty each student is given practical 

training by using personal / departmental lam archives to drop a microscope. 

The integrative and systematic integration of pathology education is important to provide a 

common basis for all medical students. A clearer definition of the course and topic distributions 

and course hours and the more objective definition of the distribution of course contents by 

course time is one of the most important steps for standardizing the training. To provide a clear 

standardization and optimization both in terms of the capacity of the faculty members and the 

subject-course hours, and the studies that will be carried out for the pathology at least to clearly 

delineate the boundaries of the course hours for the pathology and pathology of the organ 

systems will be guiding the quality of pathology education in our country. 

 

REFERENCES 

Bulut, A. (2003). Bir Haber: Ulusal Çekirdek Eğitim Programı Oluşturuldu. Tıp Eğitimi Dünyası, 13-36. 

Demirhan, B. (1999). Tıp fakültelerimizdeki lisans eğitiminin durum değerlendirilmesi. Ankara Patoloji Bülteni, 57-

59. 

Gülpınar, M. A., Gürpınar, E., Songur, A., & Vitrinel, A. (2014). Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Ulusal Çekirdek 

Eğitim Programı. Ankara: Yüksek Öğretim Kurulu. 

Iversen, O. (1997). The teaching of pathology in undergraduate education programs in medicine in Europe. 

Pathology Research and Practice, 241-256. 

Kandiloğlu, G. (1999). Patoloji eğitiminde günümüzdeki uygulamalar. 14.Ulusal Patoloji Kongresi, (s. 140-144). 

Söylemezoğlu, F. (2017). Tıbbi Patoloji Yeterlik Kurul Uzmanlık Eğitim Programı. Ankara: Tıbbi Patoloji Yeterlik 

Kurulu.  
  



 

832 

 

 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROSKOBİK İNCELEMEDE 

PREPARAT HAZIRLAMA VİDEO PROJELERİNİN LABORATUVAR 

TEKNİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ258 
 

 

Serpil DOĞRU259, Melek ALTIPARMAK KARAKUŞ260 

 

 

ÖZET 
Eğitsel yazılımlar, web siteleri, sosyal paylaşım siteleri, robotik uygulamalar ve artırılmış gerçeklik 

gibi teknolojilerin hızla öğretime entegre edilmesi yanında, multimedya araçlarından biri olan 

videoların da sınıf ve laboratuar öğretimindeki başarısı hala güncelliğini korumaktadır. Videoların 

içeriğindeki metin, animasyon, resim, ses gibi interaktif unsurlar; fen ve teknoloji öğretiminde 

öğrencilerin ilgisini ve dikkatini konu üzerinde daha etkili bir şekilde yoğunlaştırmasına yardımcı 

olmakta, öğrenme süreçlerini kendi hızlarına göre düzenlemelerine fırsat vererek birçok pedagojik 

hedefe daha kısa sürede ve hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlamaktadır. Günümüz gençlerinin 

multimedyayı birçok alanda etkin olarak kullandıkları göz önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin, 

özellikle kendileri tarafından geliştirilen teknolojik aktivitelerin ders içi süreçlerde daha başarılı 

olacağı açıktır. Fen bilimleri laboratuvarlarında canlı materyallerle çalışma teknikleri, mikroskobik 

inceleme, mikroskobik inceleme için preparat hazırlama yöntemlerinin doğru bir biçimde 

uygulanması, laboratuvar çalışmalarında doğru bulgu ve sonuçlara ulaşma açısından büyük önem 

taşımaktadır. Bu araştırmada, Fen Bilgisi Öğretmenliği 2. Sınıf öğretmen adayları (n=62) ile Genel 

Biyoloji Laboratuvarı- I dersinde mikroskobik inceleme ve preparat hazırlama yöntemlerini 

geliştirmek ve biyolojide laboratuvar tekniklerini daha iyi öğretebilmek amacıyla deneysel bir 

araştırma tasarlanmıştır. Bu tasarımda deney grubundaki öğretmen adayları Video Kaydet - İzle – 

Deney Yap –Tartış-Paylaş (VİDEOTAP) yöntemleri ile çalışmışlardır. Bu yöntemin temelini, 

öğretmen adaylarının kendileri tarafından çekilen deney videolarının laboratuar öğretimine entegre 

edilmesi oluşturmaktadır. Kontrol grubundaki öğretmen adayları ise videoların öğretime dâhil 

edilmediği laboratuvar etkinlikleri ile deneylerini tamamlamışlardır. Deneysel araştırmada; 

VİDEOTAP yöntemlerinin, “biyoloji laboratuvar teknikleri” üzerine etkileri belirlenmeye 

çalışılmıştır. Sonuç olarak; videoların laboratuvar tekniklerini destekleyerek geliştirdiği, deneysel 

becerileri arttırdığı, mikroskop kullanma ve preparat hazırlama becerilerini geliştirdiği, eğlenerek 

öğrenmeye olanak sağlayarak öğretmen adaylarını aktifleştirdiği, derse ön hazırlık konusunda 

yardımcı olduğu, deneysel aşamalarında yapılan hataları azalttığı ve işbirliğini arttırdığı 

belirlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Fen ve Teknoloji Laboratuvarı, Öğretmen adayları, Mikroskobik İnceleme, Video, 

Biyoloji Laboratuvar Teknikleri. 
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GİRİŞ 

Bilgi çağı olarak nitelendirilen 21. Yüzyılda bilgi iletişim teknolojilerinin ortaya çıkardığı 

multimedya (çoklu ortam) araçlarının; öğrencilerin görsel ve düşünsel yapılarını harekete 

geçirebilecek interaktif etkinliklerinin geliştirilmesini ve kullanılmasını kolaylaştırdığı, anlamlı 

öğrenmeyi hızlandırdığı ifade edilmektedir (Çoruk ve Çakır, 2017; Forcier ve Descy, 2002; 

Özmen, 2004; Sümen, 2013; Taşçı, Yaman ve Soran, 2010). Multimedya araçlarının hızlı, ucuz, 

kolaylıkla erişilebilir ve sınırsız olma gibi avantajları her alanda olduğu gibi eğitsel alanlarda da 

dev bir sektör haline gelmiştir (Bingöl, 2014; İspir, Furkan ve Çitil, 2007). Multimedya 

araçlarının eğitim-öğretim ortamına entegre edilmesi ile bilgiyi çok farklı biçimlerde sunma 

imkânı artmaktadır (Stern, Aprea ve Ebner, 2003). Multimedya araçları ile öğrenciler 

öğrenmelerini bireysel öğrenme hızlarına göre yönlendirebilecekleri rahat ve esnek öğrenme 

ortamlarında çalışabilmektedirler (Bayram, 2001; Çoruk ve Çakır, 2017).  Multimedya 

araçlarından biri olan videoların; teori ile uygulamayı birleştirmede kolaylık sağlaması, görsel ve 

işitsel ortamları bir araya getirebilmesi, tekrar tekrar kullanılabilmesi, videolar üzerinden aktif 

yanıtlar verilebilmesi ve içeriği paylaşmaya olanak sağlaması nedeniyle öğretimde güncelliğini 

korumaktadır. Günümüz gençlerinin Facebook, Youtube, Instagram, Twitter gibi sosyal medya 

sitelerini video izlemek ve paylaşmak amacıyla sürekli kullandıkları düşünüldüğünde, eğitim 

ortamlarında sosyal medyanın nasıl kullanılacağının incelenmesi, video destekli öğrenme 

yönteminin derslerde daha sık kullanılmasının sağlanması ve öğrencilerin derse karşı ilgilerinin, 

motivasyolarının artırılması açısından büyük önem taşımaktadır (Genç, 2010; İşman ve 

Albayrak, 2014; Öztürk ve Akgün, 2012; Toğay ve ark.,2013). Videoların öğrencilerin anlamlı, 

kalıcı ve etkili öğrenmeler oluşturmalarına yardım eden materyaller olduğu bilinmektedir (Joe, 

2013; Pekdağ, 2010; Taşlıbeyaz, 2018). Forcier ve Descy (2002) videoların kullanılmasının 

öğretime katkılarını; Aktif öğrenmeyi desteklemesi, Yaratıcılığı geliştirmesi, Öğrenciler 

arasındaki işbirliğini arttırması, İletişim becerilerini geliştirmesi, Yapıcı düşünme ve davranma, 

Kontrol ve geri bildirim mekanizmasının yerleştirilmesi, Öğrenmede ve çalışmada esneklik, 

Eğlenerek öğrenmeyi sağlama, Öğrenmeyi bireyselleştirme, Motivasyonu arttırma, Birçok duyu 

organına hitap etme, Pekiştireç verme ve Teknoloji bilgisinin geliştirilmesi şeklinde ifade 

etmişlerdir. Fen bilimleri laboratuarında yıllardır kullanımda olan videoların; zengin görsel içerik 

sağlaması, deneyler için harcanan süreyi kısaltması, deneysel hataları azaltması ve 

değerlendirmeyi kolaylaştırması nedeniyle popülerliği artmaktadır. İçeriği duraklatma, 

hızlandırma-yavaşlatma ve video bölümlerini istenildiği zaman tekrarlama gibi sağladığı 

imkânlarla videolar, öğrencilerin rahat bir tempoda öğrenmesini sağlamaktadır  (Burewicz ve 

Miranowicz, 2006; Jorda ve ark.,, 2016). Günümüzde gelişen teknolojiler doğrultusunda 21. 

yüzyıl becerilerine sahip bireylerin yetiştirilebilmesi için laboratuvar öğretiminin ne olduğu ve 

nasıl yapılması gerektiği de yeniden tanımlanmıştır (Annetta, Cheng ve Holmes, 2010). Fen 

bilimleri laboratuvar öğretiminin; öğrencilerin kendi hipotezlerini oluşturdukları, deneylerini 

tasarladıkları ve test ettikleri, verileri kendilerine özgü bir şekilde kaydettikleri ve yorumladıkları 

bir süreci takip etmesi gerektiği belirtilmektedir (Benedict ve Pence, 2012). Böylelikle 
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öğrencilerin; bilimsel süreç becerilerini geliştirecek etkinlikler dâhilinde kendilerine verilen 

görevleri tam olarak yerine getirmek üzere dersi planlayabilecekleri vurgulanmaktadır (Kanlı ve 

Yağbasan, 2008).  

Fen bilimleri laboratuvarında mikroskop kullanımı büyük yer tutmakta; ışık mikroskobunun 

doğru bir biçimde kullanılması, canlı materyallerle çalışma teknikleri, mikroskobik inceleme, 

mikroskobik inceleme için biyolojik malzemelerle preparat hazırlama gibi laboratuvar 

tekniklerinin geliştirilmesi ön planda tutulmaktadır (Uzel, Dikmen, Yılmaz, ve Gül, 2011). 

Öğretmen adayları tarafından üretilen videoların faydaları pek çok araştırma kapsamında 

incelenmiş olsa da, fen bilimleri laboratuvarında, mikroskobik incelemede preparat hazırlama 

video projelerinin “biyoloji laboratuvar teknikleri” üzerine etkisini araştırmaya yönelik bir 

çalışma bulunmamaktadır. Araştırmanın amacı doğrultusunda şu probleme yanıt aranmıştır; 

“Fen bilgisi öğretmen adaylarının mikroskobik incelemede preparat hazırlama video projelerinin 

biyoloji laboratuvar öğretiminde kullanılmasının “biyoloji laboratuvar tekniklerinin öğretimi” 

üzerine etkileri anlamlı farklılık göstermekte midir?” 

 

YÖNTEM 

Araştırmada; deney ve kontrol gruplarının oluşturulduğu ve bu grupların karşılaştırıldığı son test 

kontrol gruplu deneysel model kullanılmıştır (Karasar, 2013). 

Örneklem 

Bu araştırmanın örneklemini 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi 

Öğretmenliği Anabilim Dalı 2. sınıfta öğrenim gören öğretmen adayları oluşturmaktadır (n=62). 

Deneysel uygulamaların tamamı, ön-test ve son-testlerin uygulanması dahil 14 hafta boyunca 

Genel Biyoloji Laboratuvarı-I dersinde yapılmıştır. Deneysel desene göre yürütülen araştırmada 

bir deney grubu  (n=32) ve bir de kontrol grubu bulunmaktadır (n=30). Gruplar; yarıyıl başında 

ilgili anabilim dalı başkanlığının sınıfı iki şubeye (tek numaralı öğretmen adayları ve çift 

numaralı öğretmen adayları) ayırması ile belirlenmiştir. A Şubesi (çift numaralı öğretmen 

adayları) deney grubu olarak, B Şubesi ise (tek numaralı öğretmen adayları) kontrol grubu olarak 

seçkisiz atama yöntemiyle belirlenmiştir.  

Araştırma Deseni 

Gruplar Uygulanan Yöntem  Son-test 

Deney VİDEOTAP 
Uygulamalı Ara Sınav 

Deney Raporları 

Kontrol Laboratuvar yöntemi 
Uygulamalı Ara Sınav 

Deney Raporları 

VİDEOTAP Yönteminde Uygulanan İşlemler 

Genel Biyoloji Laboratuvarı-I dersini alan öğretmen adayları (n=32) 4 kişilik 8 gruba 

ayrılmışlardır. 
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1. Öğretmen adayları ve onlara rehberlik edecek öğretim elemanları, daha önceden 

belirlenen çalışma günü ve saatinde, biyoloji laboratuvarında, takip eden haftanın deney 

videolarını akıllı telefonları ile kaydetmişlerdir. Video kaydetme süresi 3-5 saat arası 

değişmektedir. 

2. Akıllı telefonları ile kaydedilen deney videoları; InShot, KineMaster, Flipagram, 

Filmmaker Pro, Videoshow vb. video düzenleme programları kullanılarak düzenlenmiştir. 

3. Öğretmen adayları kaydetmiş oldukları videoları laboratuvar dersinde diğer öğretmen 

adayları ile beraber izlemişler, deneylerini yapmışlar ve gerektiğinde videolardan geri 

dönüt alarak, sınıf tartışması ile dersi tamamlamışlardır. 

4. Deney videoları her laboratuvar dersi sonrasında gruptaki öğretmen adayları tarafından  

Facebook'“Genel Biyoloji Lab. I Deney Video Paylaşım Sayfası” kapalı grubuna 

yüklenmiştir. 

Akıllı telefonlar ile kaydedilen deney videolarının örnek senaryosu 

1. Deneyin adının ve konusunun ifade edilerek amacının anlatılması 

2. Deneyde kullanılacak araç-gereçlerin tanıtılması ve nasıl temin edildiğinin/ 

hazırlandığının anlatılması 

3. Deneyde yapılacak işlemlerin açıklanması 

4. Işık mikroskobunun tanıtılması / Işık mikroskobunun kullanımının anlatılması 

5. Işık mikroskobunun incelemeye hazırlanmasının anlatılması 

6. Mikroskobik inceleme için hazırlanacak preparat hazırlama yönteminin anlatılması ve 

gösterilmesi  

7. Preparat hazırlama yöntemine dahil olan laboratuvar tekniklerinin açıklanması ve 

gösterilmesi  

8. Hazırlanan preparatın mikroskobik inceleme aşamalarının anlatılarak gösterilmesi  

9. Mikroskopta görüntü bulma tekniklerinin anlatılarak gösterilmesi  

10. Mikroskopta yapılan gözlemlerle ilgili bulguların anlatılması 

11. Deneyden elde edilen bulgular doğrultusunda sonuçların açıklanması 

12. Mikroskobik inceleme sırasında görüntünün nasıl çizilmesi gerektiği hakkında bilgi 

verilmesi ve uygulama yapılması  

13. Mikroskobik inceleme sonrası yapılacak işlemlerle ilgili bilgilerin verilmesi ve 

uygulamanın yapılması (araç gereç temizliği, mikroskobun temizliği, malzemelerin 

teslimi, bençlerin temizlenmesi, mikroskobun dolaba kaldırmaya hazırlanması, deneyin 

raporu yazılırken dikkat edilmesi gereken konular, vb.)  

14. Videonun sonlandırılması 

Deney ve Kontrol Gruplarında Yapılan Deneyler 

1. Şişe Mantarının Mikroskopta İncelenmesi 

2. Prokaryot Hücrenin Mikroskopta İncelenmesi 

3. Kavanoz Kültürünün Hazırlanması 

4. Ökaryot Hücrenin Mikroskopta İncelenmesi 



 

836 

 

 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

5. Kanın Yapısının Mikroskopta İncelenmesi 

6. Bitkisel Dokuların İncelenmesi 

7. Plazmoliz ve Deplazmoliz Olaylarının Gözlemlenmesi 

8. Hücre Bölünmesi ve Safhalarının İncelenmesi 

 

Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmanın verileri aşağıda belirtilen veri toplama araçları kullanılarak toplanmıştır; 

Uygulamalı ara sınav 

Uygulamalı ara sınav; “Uygulamalı sınav” ve “Yazılı yoklama” olmak üzere 2 aşamalı olarak 

yapılmıştır. İlk aşamada öğretmen adayları;  

1. mikroskobun kullanıma hazırlanması (temizliği, taşınması, benç üzerine yerleştirilmesi,  

2. tablanın konumlandırılması,  

3. revolverin 4X büyütme objektifine ayarlanması,  

4. ışığın açılması ve/veya ışık ayarının yapılması),  

5. şaryo, makro-mikro vida kullanımı, 4X, 10X ve 40X’de görüntünün bulunması ve 

netleştirilmesi,  

6. mikroskobik görüntünün tanımlanması ve  

7. görüntünün ilgili büyütme derecesinde kağıt üzerine çizilmesi 

 olmak üzere toplam 6 beceriyi ölçen uygulamalı sınava katılmışlardır. Her bir beceri 0-10 puan 

aralığında değerlendirilmiştir. Uygulamalı etkinliklerden, bir öğretmen adayının alabileceği en 

düşük puan 0, en yüksek puan ise 60’dır. İkinci aşamada öğretmen adaylarının; laboratuvar 

deneylerinin uygulanması ve mikroskobik inceleme için preparat hazırlama yöntemleri 

hakkındaki bilgi düzeylerini ölçmek amaçlanmıştır. Yazılı sınavından bir öğretmen adayı en 

düşük 0, en yüksek 40 puan alabilmektedir.  

Deney Raporları (DERAP) 

Öğretmen adaylarının her birinin hazırlamış oldukları toplam 8 deney raporu “Deney Raporu 

Değerlendirme Rubriği” esas alınarak değerlendirilmiştir. Deney raporları; ilgili deney raporunda 

bulunması gereken nitelikler kontrol edilerek, rubrikte o deney için ayrılmış kısımlar “Tam (2) “, 

“Eksik (1) “ ve “Yok (0)” şeklinde puanlandırarak her 2 araştırıcı tarafından değerlendirilmiştir.  

 

BULGULAR 

Deney ve Kontrol gruplarında yer alan öğretmen adaylarının Uygulamalı ara sınavı toplam 

puanları Aritmetik ortalama, Standart sapma ve bağımsız örneklem t-testi ile incelenmiş ve analiz 

sonuçları Tablo 3.1.’ de verilmiştir. 
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Tablo 3.1. Grupların “Uygulamalı sınav” Toplam Puanlarına göre elde edilen Aritmetik ortalama, 

Standart sapma ve t-testi Sonuçları 

Gruplar Değişken n X  Ss Sd t p Önem Denetimi 

Deney Uygulamalı sınav 32 73.34 18.12 

60 0.803 0.425 
p<0.05 

fark önemsiz 
Kontrol Uygulamalı sınav 30 69.60 18.59 

Tablo 3.1.’e göre deney grubunun puan ortalaması ( X = 73.34), kontrol grubunun 

ortalamasından ( X =69.60) yüksektir. Ancak p değeri 0.05’den büyük olduğu için grupların 

puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu görülmektedir [t(60)=0.803, p>0.05]. 

Bu sonuç, uygulanan yöntemin mikroskop kullanma becerilerini olumlu yönde etkilediği 

şeklinde yorumlanmıştır. 

Deney ve Kontrol gruplarında yer alan öğretmen adaylarının hazırladıkları deney raporlarına 

“Deney Raporu Değerlendirme Rubriği” esas alınarak verilmiş puanlar arasındaki fark Aritmetik 

ortalama, Standart sapma ve bağımsız örneklem t-testi yardımıyla incelenmiş ve analiz sonuçları 

Tablo 3.2’de verilmiştir. 

Tablo 3.2. Grupların DERAP Puanlarına göre elde edilen t-testi Sonuçları 

Deneyler Gruplar n 

Deney 

Raporundan 

Alınabilecek

Min-Max 

puan aralığı 

X  Ss Sd t p 
Önem 

Denetimi 

Şişe 

Mantarının 

Mikroskopta 

İncelenmesi 

Deney 32 

0-34 

27.59 8.04 

39 .38 .701 

p <0.05 

fark 

önemsiz Kontrol 30 28.66 3.50 

Prokaryot 

Hücrenin 

Mikroskopta 

İncelenmesi 

Deney 32 

0-44 

33.12 8.98 

39 4.88 .000 

p <0.05 

fark 

önemli Kontrol 30 16.11 10.12 

Kavanoz 

Kültürünün 

Hazırlanması 

Deney 32 

0-48 

25.46 11.61 

39 2.39 .022 

p <0.05 

fark 

önemli Kontrol 30 15.22 10.23 

Ökaryot 

Hücrenin 

Mikroskopta 

İncelenmesi 

Deney 32 

0-46 

36.18 11.07 

39 2.49 .017 

p <0.05 

fark 

önemli Kontrol 30 26.66 4.74 

Kanın Deney 32 0-50 31.90 11.44 39 .84 .403 
p <0.05 

fark 
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Yapısının 

Mikroskopta 

İncelenmesi 

Kontrol 30 28.55 5.59 

önemsiz 

Bitkisel 

Dokuların 

İncelenmesi 

Deney 32 

0-34 

12.71 14.22 

39 2.34 .024 

p <0.05 

fark 

önemli Kontrol 30 24.55 9.56 

Plazmoliz ve 

Deplazmoliz 

Olaylarının 

İncelenmesi 

Deney 32 

0-34 

19.03 13.58 

39 .015 .988 

p <0.05 

fark 

önemsiz Kontrol 30 19.11 14.53 

Hücre 

Bölünmesi 

ve 

Safhalarının 

İncelenmesi 

Deney 32 

0-40 

24.09 13.97 

39 .842 .405 

p <0.05 

fark 

önemsiz Kontrol 30 19.55 15.44 

 

Tablo 4.5’e göre “Şişe Mantarının Mikroskopta İncelenmesi” deneyinde, deney grubunda 

bulunan öğretmen adaylarının deney raporlarından aldıkları puanların ortalaması ( X =27.59) ile 

kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının puanlarının ortalaması ( X =28.66) birbirlerine 

çok yakındır. Bununla birlikte grupların ortalama puanları arasındaki farkın önemsiz olduğu 

görülmektedir [t(39)=0.38, p>0.05].  

“Prokaryot Hücrenin Mikroskopta İncelenmesi” deneyinde, deney grubunda bulunan öğretmen 

adaylarının bu deneyin raporundan aldıkları puanların ortalaması ( X =33.12), kontrol grubunda 

bulunan öğretmen adaylarının puanlarının ortalamasından ( X =16.11) çok yüksektir. Ayrıca 

grupların ortalama puanları arasındaki farkın önemli olduğu görülmektedir [t(39)=4.88, p<0.05].  

“Kavanoz Kültürünün Hazırlanması” deneyinde, deney grubunda bulunan öğretmen adaylarının 

aldıkları puanların ortalaması ( X =25.46), kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının 

puanlarının ortalamasından ( X =15.22) yüksektir. Ayrıca grupların ortalama puanları arasındaki 

farkın önemli olduğu görülmektedir [t(39)=2.39, p<0.05].  

“Ökaryot Hücrenin Mikroskopta İncelenmesi” deneyinde, deney grubunda bulunan öğretmen 

adaylarının deney raporundan aldıkları puanların ortalaması ( X =36.18), kontrol grubunda 

bulunan öğretmen adaylarının puanlarının ortalamasından ( X =26.66) daha yüksektir. Grupların 

ortalama puanları arasında anlamlı farklılık görülmektedir [t(39)=2.49, p<0.05].  

“Kanın Yapısının Mikroskopta İncelenmesi” deneyinde, deney grubunda bulunan öğretmen 

adaylarının deney raporundan aldıkları puanların ortalamasının ( X =31.90), kontrol grubunda 

bulunan öğretmen adaylarının puanlarının ortalamasından ( X =28.55) yüksek olduğu 
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görülmektedir. Ancak p değeri 0.05’den büyük olduğu için grupların DERAP puanları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu görülmektedir [ t(39)=0.84, p>0.05].  

“Bitkisel Dokuların İncelenmesi” deneyinde, kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının 

deney raporundan aldıkları puanların ortalamasının ( X =24.55), deney grubunda bulunan 

öğretmen adaylarının puanlarının ortalamasından ( X =12.71) yüksektir. Grupların ortalama 

puanları arasında anlamlı farklılık görülmektedir [t(39)=2.34, p<0.05].  

“Plazmoliz ve Deplazmoliz Olaylarının İncelenmesi” deneyinde, deney grubunda bulunan 

öğretmen adaylarının deney raporlarından aldıkları puanların ortalaması ( X =19.03) ile kontrol 

grubunda bulunan öğretmen adaylarının puanlarının ortalaması ( X =19.11) birbirlerine çok 

yakındır. Ayrıca grupların ortalama puanları arasındaki farkın önemsiz olduğu görülmektedir 

[t(39)=0.15, p>0.05].  

“Hücre Bölünmesi ve Safhalarının İncelenmesi” deneyinde, deney grubunda bulunan öğretmen 

adaylarının deney raporundan aldıkları puanların ortalamasının ( X =24.09), kontrol grubunda 

bulunan öğretmen adaylarının puanlarının ortalamasından ( X =19.55) yüksek olduğu 

görülmektedir. Ancak p değeri 0.05’den büyük olduğu için grupların DERAP puanları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu görülmektedir [t(39)=0.842, p>0.05].  

Bu sonuçlar; VİDEOTAP yönteminin biyoloji laboratuvar tekniklerini geliştirmede laboratuvar 

yönteminden daha etkili olduğu şeklinde yorumlanmıştır. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA  

Fen bilgisi öğretmen adaylarının, mikroskobik incelemede preparat hazırlama yöntemleri ile ilgili 

video hazırlama sürecindeki çalışmalarının “biyoloji laboratuvar tekniklerinin öğretimi” üzerinde 

olumlu etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Deney grubundaki öğretmen adaylarının 

DERAP’dan oldukça yüksek puanlar elde ettikleri görülmektedir (Tablo 3.2). Fen bilgisi 

öğretmen adaylarının mikroskobik incelemede preparat hazırlama yöntemleri ile ilgili video 

hazırlama ve video izlemelerinin “biyoloji laboratuvar tekniklerinin öğretimi” üzerinde olumlu 

etkilerinin olduğu sonucuna varılmıştır. Uygulamalı ara sınavından deney grubunun aldığı 

puanların, kontrol grubundan daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Tablo 3.1). Ancak bu farkın 

anlamsız olduğu görülmüştür. Bu sonuç; uygulanan yöntemin yarıyıl başından itibaren etkili 

olmaya başladığını göstermektedir. Deney grubunda yer alan öğretmen adaylarının hazırladıkları 

deney raporlarının kontrol grubunda bulunan öğretmen adaylarının raporlarından daha başarılı 

oldukları görülmektedir (Tablo 3.2). Alanyazınında, videoların öğretimde kullanılmasının 

laboratuvar tekniklerini geliştirmede etkili öğretim yazılımları oldukları ifade edilmektedir 

(Erdmann, 2015; Burewicz ve Miranowicz, 2006; Gregory ve Di-Trapani, 2012; Maldarelli ve 

ark., 2009; Nadelson ve ark., 2015). Bu sonuçlar araştırma bulgularını desteklemektedir.  
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ÖNERİLER 

1. Öğretmen adaylarının, multimedya teknolojileri ile eğitsel projeler üretmeleri sağlanmalıdır. 

2. Öğretim elemanları tarafından multimedya destekli öğretim materyalleri derslerde daha çok 

kullanılmalıdır. 

3. Öğretmen yetiştirme programlarına; multimedya tabanlı/destekli ders içi ve laboratuvar 

öğretim materyali hazırlama ile ilgili zorunlu ve seçmeli dersler konulmalıdır.   

4. Fen bilimleri laboratuvarlarında deneylerin videoya kaydedilerek izlenmesi, videoların 

paylaşılması, gerektiğinde yeniden kaydetmelerinin; akademik başarı, laboratuvar teknikleri, 

motivasyon, yaratıcılık ve tutumları üzerinde etkilerine yönelik araştırma sayısı arttırılabilir. 

5. Hizmetiçi öğretmen eğitiminde multimedya ve sosyal medyanın derslere nasıl entegre 

edilebileceği ve ne tür öğretim materyalleri hazırlanabileceği konusunda seminerler verilerek 

öğretmenlere rehberlik edilmelidir. 

6. Öğretmen adaylarının sosyal medya kullanımının; sohbet etme, fotoğraf paylaşma, video 

paylaşma vb. popüler sosyal medya alışkanlığı olmaktan çıkarılarak, öğrenme ortamlarında bu 

teknolojilerin bilinçli bir şekilde nasıl kullanılabileceği yönünde değiştirilerek bir kültür haline 

getirilmelidir.  

7. Öğretmen adaylarının sosyal medyadaki eğitsel materyal paylaşımları da ayrı araştırmalar 

kapsamında takip edilmeli ve bu paylaşımlardan ne düzeyde, nasıl faydalandıkları ve nasıl 

tepkiler verdikleri de değerlendirilmelidir. 
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FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVARINDA ÖĞRENCİ VİDEOLARI 

PROJESİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

 

Melek ALTIPARMAK KARAKUŞ261, Serpil DOĞRU262 

 

ÖZET 
Fen okuryazarlığı kapsamında bahsedilen fen ve teknoloji alan bilgisinin yanında, fen bilimlerindeki 

laboratuvar çalışmalarının temelini oluşturan bilimsel süreç becerilerinin de hızlı ve etkili bir 

biçimde geliştirilebilmesi için teknolojinin farklı araçlarının ve uygulamalarının öğretime nasıl 

entegre edilebileceği, eğitim araştırmalarının temel problemi haline gelmiştir. Özellikle multimedya 

teknolojileri ve eğitsel yazılımlarının hızla gelişerek yaygınlaşması ile birlikte, eğitsel videoların sınıf 

ve laboratuvar etkinliklerindeki yeri ve önemi hala güncelliğini korumaktadır. Fen ve teknoloji 

öğretiminde videoların kullanılması öğrencilerin, öğrenme süreçlerini kendilerine göre 

düzenlemesine olanak sağlamakta, farklı öğrenme stillerini geliştirirken, öğrenme için gerekli olan 

süreyi kısaltmakta, böylelikle birçok pedagojik hedefe kısa ve hızlı şekilde ulaşılabilmektedir. Bu 

araştırmada, Fen Bilgisi Öğretmenliği 4. Sınıf öğretmen adayları (n=18) - “Fen Öğretiminde Teori ve 

Uygulamada Deney Tasarımı” adlı seçmeli dersinde- proje ödevi olarak seçtikleri ve tasarladıkları 

deneyleri laboratuvar dersine gelmeden önce okul dışında veya laboratuvarda video halinde kayıt 

etmişlerdir. Her öğrenci, belirlenen proje konularından bir veya birkaçından en az 5 deney düzeneği 

tasarlayıp hazırlamış ve yardım aldıkları arkadaşları ile beraber yaptıkları deneyleri akıllı 

telefonları ile videoya çekmişlerdir. Fen ve teknoloji laboratuvarında; deneyler ile ilgili powerpoint 

sunumları, videoların izlenmesi ve deneylerin laboratuvarda birebir yapılarak sonuca ulaşılması gibi 

etkinlikleri uygulayan öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin video entegrasyonundan 

nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Sonuç olarak, video projeleri ile; öğretmen adaylarının 

laboratuvarda çalışma motivasyonlarının arttığı, deney yapma becerilerinin ve laboratuvar 

tekniklerinin geliştiği, laboratuvar malzeme ve araçlarının nasıl kullanılacağına yönelik 

becerilerinin olumlu etkilendiği gözlemlenmiştir. Öğretmen adaylarının; tasarladıkları deneylerin 

hipotez, problem ve alt problemlerinin kurulmasında ve sınanmasında daha dikkatli ve özenli 

çalıştıkları, bağımlı ve bağımsız değişkenleri daha iyi gözlemleyerek deneyi sonuca ulaştırmada etki 

eden olumsuz faktörleri daha kolay fark edebildikleri ve bu değişkenlerden kaynaklanan sorunları 

daha hızlı çözebildikleri gözlemlenmiştir. Öğretmen adaylarının, laboratuvara gelmeden önce video 

çekimleri ile yaptıkları çalışmalar nedeni ile; hipotezler sınanırken, bulgular not edilirken ve sonuca 

ulaşırken sorulan sorulara daha iyi yanıt verdikleri, deney yaparken herhangi bir sorun 

yaşandığında daha önce çekilen öğrenci videolarının izlenmesi ise sorunun çözümüne daha kolay 

ulaşılabildiği, öğrencileri daha üretken ve çalışkan hale getirdiği, bilimsel süreç becerilerini 

geliştirdiği belirlenmiştir.  

Anahtar Sözcükler: Fen ve Teknoloji Laboratuvarı, Öğretmen adayları, Multimedya, Video, Bilimsel 

Süreç Becerileri 
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GİRİŞ 

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2013 yılında “Gençlik ve Sosyal Medya” adıyla gençlerin sosyal 

medya kullanım davranış ve tutumlarına yönelik gerçekleştirdiği bir araştırmada, ülkemizdeki 

13-29 yaş grubu gençlerin; % 71,4 ünde dizüstü bilgisayar, % 85,5 inde cep telefonu, % 

97,7’sinde ise akıllı telefonların bulunduğu, gençlerin en çok kullandığı sosyal medyanın 

Facebook olduğu, Facebook’u ikinci sırada Youtube, Instagram  ve Twitter gibi görsel paylaşım 

sitelerini takip ettiği, %86’sının sosyal medyaya günde en az bir kere, %72’sinin ise her gün 

birkaç kere bağlandığı, %59’unun interneti bilgiye ulaşma amacıyla kullandığı tespit edilmiştir. 

Araştırma sonuçları arasında çoğunun sosyal medyada aktif olarak resim ve fotoğraf yükleme, 

yazı yazma/tweet atma, yorum yazma, video yükleme – izleme - paylaşma gibi kendilerinin 

oluşturduğu içeriği paylaşma davranışlarında bulundukları görülmüştür. British Council’in, 

Yaşama Dair Vakıf (YADA) ve Gelecek Daha Net (GDN) Gençlik Platformu İşbirliğinde Kasım 

2016 - Temmuz 2017 tarihleri arasında yürüttüğü bir araştırma programının parçası olan “Next 

Generation Türkiye” raporlarına göre 18-30 yaş arası gençlerin; % 97'si her gün WhatsApp ve 

sosyal medyada sohbet ederek, % 95'i her gün sosyal medya gönderilerini takip ederek vakit 

geçirmektedir. Gençlerin % 29’u Instagram, % 27’si WhatsApp ve %26’sı Facebook olmak üzere 

en çok bu üç sosyal medya kanallarını kullanmaktadır. Bunları % 12 ile Twitter, % 9 ile de 

Youtube takip etmektedir. Gençlerin sosyal medyaya yönelik tutumlarına bakıldığında ise; % 

67’si sosyal medyanın daha geniş bir dünyayı fark etmelerinde yardımcı olduğunu, % 60’ı sosyal 

medyanın kendilerini ifade etmelerini kolaylaştırdığını ve % 55’i sosyal medya sayesinde 

toplumun geneli ile daha güçlü ilişki kurduklarını ifade etmiştir.   

Bilgi iletişim teknolojilerinin masaüstü ve dizüstü bilgisayarlardan mobil cihazlar ve akıllı 

telefonlara taşınmasıyla birlikte, özellikle internet ve sosyal medya insanoğlunun günlük 

yaşantısının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Üretilen bilgiler yeni teknolojilerin 

üretilmesini sağlarken, yeni teknolojiler de bilginin her geçen gün daha hızlı ve kolay 

paylaşımına imkân sağlamakta, böylelikle tüm bilgi ve teknolojiler bir döngü içerisine 

girmektedirler (Polat ve Odabaş, 2008; Rohada, 2004). Her türlü bilgiye gelişen teknolojiler 

sayesinde daha hızlı ulaşılmakta, bilginin saklanması ve doğrudan paylaşımı kolaylaşmaktadır. 

Bu yönüyle teknoloji; bilimsel bilgiye ulaşma, bilgiyi seçme ve kullanma, bilimsel bilgileri yeni 

araştırmalara transfer etme gibi süreçlerde eğitim ve araştırma faaliyetlerine sayısız katkıda 

bulunmaktadır. İnternet ve bilgi iletişim teknolojilerinin sunduğu alternatif yollarla bilgiye 

ulaşmak kolaylaşmıştır ancak doğru ve bilimsel bilgiyi seçebilmek, ulaşılan bu bilgileri nerede ve 

nasıl kullanacağını bilmek, anlamak ve öğrenmek de bir o kadar zorlaşmıştır (Açıkgül Fırat ve 

Özden, 2015). Bilgi iletişim teknolojilerinin bilimsel süreçte etkin bir şekilde kullanılmasında 

bireyler önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle, bilgi toplumunu meydana getirecek olan yeni 

nesillere bu süreçte doğru rehberlik etmek, bilgiyi ürüne dönüştürme sürecinde büyük katkıda 

bulunacaktır (Albion, 2008; Özmusul, 2008).Günümüzde ders içi süreçlerde kullanılabilecek 

bilgi iletişim teknolojilerin artarak gelişmesiyle öğrenme ve öğretme yaklaşımlarının değiştiği, 

öğretmen yetiştirme programlarının da bu teknolojilerin doğrudan veya dolaylı olarak nasıl 



 

844 

 

 

 

 

 

 

 
4. ULUSLARARASI ÇAĞDAŞ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ TAM METİN KİTABI  

PROCEEDINGS OF 4th INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS. BODRUM 2018 

 
 

kullanılması gerektiğine yönelik düzenlemelerle güncellenmesi gerektiği ifade edilmektedir 

(Bennet ve ark., 2012; Orus ve ark., 2016). Bilgi iletişim teknolojilerinden biri olan multimedya; 

Fen ve teknoloji öğretiminde yıllardır yaygın bir öğretim aracı olarak kullanılmaktadır. Özellikle 

fen ve teknolojinin uygulama alanı olan laboratuvar derslerinde öğrenciler; kendilerine önerilen 

basılı ders notları veya laboratuvar föylerindeki bilgileri görselleştirmekte ve deneysel 

uygulamalara aktarmakta zorluk çekmektedirler (Benedict ve Pence, 2012). Multimedya 

teknolojileri ve eğitsel yazılımlarının öğretime entegrasyonun hızla artması yanında, eğitsel 

videoların da sınıf ve laboratuvar etkinliklerindeki yaygın ve pratik kullanımı hala güncelliğini 

korumaktadır. Günümüzde gelişen teknolojiler doğrultusunda 21. yüzyıl becerilerine sahip 

bireylerin yetiştirilebilmesi için laboratuvar öğretiminin ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiği de 

yeniden tanımlanmıştır (Annetta, Cheng ve Holmes, 2010). Fen bilimleri laboratuvar 

öğretiminin; öğrencilerin kendi hipotezlerini oluşturdukları, deneylerini tasarladıkları ve test 

ettikleri, verileri kendilerine özgü bir şekilde kaydettikleri ve yorumladıkları bir süreci takip 

etmesi gerektiği belirtilmektedir (Benedict ve Pence, 2012). Böylelikle öğrencilerin; bilimsel 

süreç becerilerini geliştirecek etkinlikler dâhilinde kendilerine verilen görevleri tam olarak yerine 

getirmek için çaba harcayacakları vurgulanmaktadır (Kanlı ve Yağbasan, 2008). Fen bilimleri 

laboratuvar öğretiminde videoların, öğrencilerin laboratuvar tekniklerini geliştirdiği ve deneysel 

süreçlerle bilgilerinin kalıcılığını arttırdığı birçok çalışma ile ortaya konuluştur (Erdmann ve 

March, 2014; Jenkinson ve Fraiman, 1999). 

Fen ve teknoloji öğretiminde videolar; öğrencilerin öğrenme süreçlerini kendilerine göre 

düzenlemesine olanak sağlamakta, farklı öğrenme stillerini geliştirmekte ve özellikle farklı 

ülkelerden gelen ve dil zorlukları yaşayan öğrenciler için de faydalı olmaktadır. Öğretimdeki 

yaygın multimedya araçlarından videoların; Fen laboratuvarında uzun yıllardır kullanımda 

olmasının nedenleri; 

1. zengin görsel içerik sağlaması, 

2.  deney düzeneği hazırlama ve sonuçlara ulaşma süresini kısaltması,  

3. deneysel hataları azaltması  

4. değerlendirmeyi kolaylaştırması   

5. geri dönüt mekanizmasına olanak sağlaması  

6. içeriği duraklatma, hızlandırma, yavaşlatma ve video bölümlerini istenildiği zaman 

tekrarlama gibi öğrencilerin rahat bir  tempoda öğrenmesine olanak sağlaması 

olarak ortaya konulmaktadır  (Forcier ve Descy, 2002; Burewicz ve Miranowicz, 2006; Jordan ve 

ark., 2016).  

Günümüz gençlerinin multimedya teknolojilerini birçok alanda etkin olarak kullandıkları göz 

önünde bulundurulduğunda, öğrencilerin özellikle kendileri tarafından oluşturulan veya 

geliştirilen teknolojik etkinliklerin ders içi süreçlerde kazandıracağı kazanımların daha başarılı 

olacağı açıktır. Akıllı telefonlar ve özellikle de mevcut mobil uygulamaları, oluşturulan ders 

materyalinin sosyal medya organlarıyla entegrasyonuna imkân sağlamaktadır. Bu cihazların 

yaygınlığı ve geniş kapsamlı özellikleri, sınıfta farklı uygulamalar için geniş olanaklar 
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sunmaktadır (Erdmann, 2015; Menzi, Önal ve Çalışkan, 2012). Birçok akıllı telefonda, videolar 

doğrudan cihaz üzerinden düzenlenebilmektedir. Mobil araçların sahip olduğu ulaşılabilirlik, 

kişiselleştirilebilirlik ve taşınabilirlik gibi kendine özgü nitelikler sayesinde öğrenciler için sınıf 

dışı öğrenme, alıştırma ve uygulama çalışmalarının gerçekleştirilmesinde ve öğrenme üzerinde 

olumlu etkilerinin olduğu ifade edilmektedir (Corlett, Sharples, Bull ve Chan, 2005; Saran, 

Seferoğlu ve Çağıltay, 2009). Yeni Medya Konsorsiyum’un (NMC) Horizon Raporu’na göre 

(2018) cep telefonları, öğretim ve öğrenim için gelişmekte olan teknolojilerden biri olarak 

görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin mobil cihazlarla her zaman ve her yerde öğrenme ve öğretme 

aracı olarak kullanılabileceği bu raporda belirtilmektedir (New Media Consortium Horizon 

Report Preview, 2018). 

 

YÖNTEM 

Bu araştırmanın amacı; “öğretmen adaylarının kendi seçtikleri deney projeleri ile ilgili videoları, 

laboratuvar derslerine gelmeden önce kendilerinin hazırlamalarının ve laboratuvar öğretiminde 

kullanmalarının, bilimsel süreç becerileri üzerine etkilerini” araştırmaktır. Bu araştırmada; 

deneysel desenlerden tek gruplu ön-test son-test modeli kullanılmıştır. Araştırma Muğla Sıtkı 

Koçman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi (2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı), Fen Bilgisi 

Öğretmenliği son sınıf öğretmen adayları (n=18) ile gerçekleştirilmiştir. “Fen Öğretiminde Teori 

ve Uygulamada Deney Tasarımı” adlı seçmeli bir derste uygulanan araştırmada; öğretmen 

adayları kendi seçtikleri proje deneylerine yönelik ortaokul fen ve teknoloji öğretim programında 

bulunmayan deneyler (en az 5 deney) tasarlayarak veya araştırarak buldukları ilginç ve eğlenceli 

deneyleri değiştirip geliştirerek (hipotezi ve bağımlı bağımsız değişkenleri yeniden belirleyerek) 

laboratuvara yönelik ilk hazırlıklarını tamamlamışlardır. Öğretmen adaylarının seçtikleri fen ve 

teknoloji konuları; “Güneş Sistemi ve Gezegenler, Maddenin Halleri, Isı ve Genleşme, Gazların 

Basıncı, Ağırlık ve Kütle, Kuvvet ve Hareket, İletken ve Yalıtkan Maddeler, Elektrik, Kas-

İskelet Sistemi, Solunum Sistemi, İş-Güç, Enerji, Ses, Işık, Alternatif Enerji kaynakları, 

Yükseltgenme ve İndirgenme (Redoks) Tepkimeleri” olarak ortaya çıkmıştır. 

İşlem yolu 

Öğretmen adayları deneylerin; Adını, Konusunu, Kullanılan araç ve gereçleri, Hipotezleri, Deney 

düzeneğinin kurulması, Yapılan analizler ile Bulgu ve Sonuçları’nı içeren bir Powerpoint 

sunumu hazırlamışlardır. Öğretmen adayları, laboratuvar dersine gelmeden önce okul dışında 

veya laboratuvar ortamında tasarlayıp geliştirdikleri bu deneylerin düzeneklerini kurarak 

hazırlamışlar ve deneyleri yaparak akıllı telefonlarına video halinde kaydetmişlerdir. Laboratuvar 

dersine geldiklerinde ise her öğretmen adayı hazırladığı powerpoint sunumunda laboratuvarda 

yapacağı deneyleri tanıtmıştır. Daha sonra sırasıyla videoya kaydettikleri deneyleri (sonuçları 

izletmeden) diğer gruplarda bulunan arkadaşları ile beraber veya tercihe göre demonstrasyon 

(gösteri) şeklinde yapmışlardır. Deney düzeneği kurulduktan sonra bulgulara ulaşılmaya 

başlanmış, bir sınıf tartışması ortamında sonuçları tartışmışlardır. Deneysel işlemler yolunda 

gitmediği zaman veya deneysel süreçlerin herhangi bir noktasında bir aksaklık yaşandığında; 
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kaydedilen videoya dönülerek izlenmiş ve eksikler tespit edilerek deneyler tekrarlanmıştır. Sonuç 

ve tartışma, öğretmen adayının kaydettiği ve laboratuvarda uyguladığı deneysel süreçler 

üzerinden devam etmiş ve deneyden ulaşılan sonuçlar üzerinden ders sonlandırılmıştır. Araştırma 

2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Bahar döneminde ilk 4 haftası video çekmeksizin yapılan 

deneyler olmak üzere toplam 14 hafta devam etmiştir. Öğretmen adayları, hazırladıkları sunum 

ve videoları Facebook üzerinden “Fen Öğretiminde Teori ve Uygulamada Deney Tasarımı” adlı 

kapalı bir grup oluşturarak paylaşmışlar ve böylece tüm deneylere istenildiği zaman erişim 

kolaylığı sağlamışlardır.  

Veri toplama aracı 

Öğretmen adayları, Sinan ve Uşak (2011) tarafından hazırlanan “Bilimsel Süreç Becerileri 

Gözlem Formu”  ile değerlendirilmiştir. Öğretmen adayları 2 araştırıcı tarafından düzenli bir 

şekilde değerlendirilmişlerdir. Video çekmeye başlamadan önceki deneysel süreçler (ön-test), 

deney videolarını çektikten sonra laboratuar öğretiminde kullanırken uygulanan deneysel süreçler 

(son-test) ile karşılaştırılmıştır. Bu formda ifade edilen toplam 18 maddelik bilimsel süreç 

becerileri, 1-5 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Bu form ile değerlendirilen bir öğrenci en 

az 18, en fazla 90 puan alabilmektedir.  

 

BULGULAR ve YORUM 

Amacı; “öğretmen adaylarının kendi seçtikleri deney projeleri ile ilgili videoları, laboratuvar 

derslerine gelmeden önce kendilerinin hazırlamalarının ve laboratuvar öğretiminde 

kullanmalarının, bilimsel süreç becerileri üzerine etkilerini ortaya koymak” olan bu araştırmada 

elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir (Tablo1-Tablo 2). 

Tablo 1. “Bilimsel Süreç Becerileri Formu” maddelerinin ön-test son-test puan                                                                     

           ortalamaları ve farkları 

 

Maddeler 

n Xön-test  Xson-test ön test-son 

test farkı 

fark 

yüzdesi 

1. Teorik altyapıyı /deneyin amacını anlama,  

    Problemin tespiti 

18 
60,84 75,96 15,12 16,8 

2. Değişkenleri belirleme ve kontrol etme 18 60,84 77,94 17,1 19 

3. Hipotez oluşturma ve sınama 18 56,88 79,92 23,04 25,6 

4. Tahmin etme 18 65,88 81,9 16,02 17,8 

5. Gözlem yapma 18 67,86 85,86 18 20 

6. Ölçüm yapma 18 60,84 82,98 22,14 24,6 

7. Verileri kaydetme, düzenleme ve görselleştirme, hesaplama yapma 

(grafik, şekil, tablo oluşturma) 

18 
58,86 77,94 19,08 21,2 

8. Verileri yorumlama 18 59,94 74,88 14,94 16,6 

9. Sınıflandırma yapma, Benzerlikler/Farklılıklar çıkarma 18 60,84 77,94 17,1 19 

10. Çıkarım yapma, Akıl yürütme 18 60,84 86,94 26,1 29 

11. İşlevsel tanım yapma 18 55,98 76,86 20,88 23,2 

12. Verileri raporlaştırma 18 54,9 74,88 19,98 22,2 

13. Bilimsel iletişim kurma, sunma 18 54 76,86 22,86 25,4 

../../../ÖNEMLİ%20DOSYALAR/seminer/GÖZLEM%20FORMU%20öğrenci.doc
../../../ÖNEMLİ%20DOSYALAR/seminer/GÖZLEM%20FORMU%20öğrenci.doc
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14. Araç-gereçleri ve materyali doğru bir şekilde kullanma          18 56,88 81 24,12 26,8 

15. Prosedürel bilgi, deney yönergesini anlama, deney düzeneği 

kurma 

18 
56,88 77,94 21,06 23,4 

16. Günlük yaşamla diğer ve alanlarla çapraz ilişkilerin kurulması 18 57,96 76,86 18,9 21 

17. Hata ve kaynaklarını bulma 18 61,92 78,84 16,92 18,8 

18. İşbirliği yapma 18 67,86 87,84 19,98 22,2 

 

Tablo 1.’den de anlaşılacağı üzere öğretmen adaylarının; 3. Hipotez oluşturma ve kontrol etme, 

5. Gözlem yapma, 6. Ölçüm yapma, 7. Verileri kaydetme, düzenleme ve görselleştirme, 

hesaplama yapma, 11. İşlevsel tanım yapma, 13. Bilimsel İletişim Kurma ve Sunma, 14. Araç 

gereçleri ve materyali doğru bir şekilde kullanma ve 18. İşbirliği yapma becerilerinin daha 

olumlu etkilendiği belirlenmiştir.  

Öğrencilerin deney videolarını çekmeden önce ve sonrası bilimsel süreç becerilerinin anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğine ilişkin Wilcoxon işaretli sıralar testi sonuçları Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo 2. “Bilimsel Süreç Becerileri” puanlarının ön-test son-test “Wilcoxon İşaretli Sıralar   

                 Testi” Sonuçları 

Sontest-Öntest N Sıra Ortalaması Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 0 ,00 ,00 3,728* ,000 

Pozitif Sıra 18 9,50 171,00   

Eşit 0     

               *Negatif sıralar temeline dayalı p<0,05 anlamlılık 

Analiz sonuçları, araştırmaya katılan öğrencilerin bilimsel süreç becerilerinin video çekmeden 

önce ve video çektikten sonra aldıkları puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu 

göstermektedir [ z= 3.72, p<.05 ]. Ön test ve son test puanlarının sıra ortalaması ve toplamları 

dikkate alındığında, gözlenen bu farkın son test puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu 

sonuçlara göre, öğrencilerin laboratuar deneylerini çektikleri videoların onların bilimsel süreç 

becerilerini geliştirmede önemli bir etkisinin olduğu söylenebilir. 

 

SONUÇ ve TARTIŞMA 

Öğrenci videolarının fen ve teknoloji laboratuvarına öğretim materyali olarak nasıl entegre 

edilebileceğine yönelik multimedya (video) projesinin, öğretmen adaylarının bilimsel süreç 

becerilerine etkisinin araştırıldığı bu çalışmada; öğretmen adaylarının kendi deneysel 

uygulamalarını video halinde kaydederek, izlemeleri ve deneyleri bu videolar rehberliğinde 

yapmaları bilimsel süreç becerilerinin gelişimine katkıda bulunduğu açıktır. Ön-test ve son-test 

arasındaki farkı anlamlı kılan maddeler, bilimsel becerilerin geliştirilmesi fen bilimlerinde 

laboratuvar çalışmalarının asıl hedefleri arasındadır. Ayrıca ölçme için araç gereç ve materyali 

doğru kullanma, verileri kaydetme, düzenleme, görselleştirme, hesap yapma gibi teknik 

becerilerin de olumlu yönde etkilendiği gözlemlenmiştir. Öğretmen adaylarının kendi 

hazırladıkları ve akıllı telefonlarına kaydederek sosyal medyada paylaştıkları videoların 

laboratuvar dersine entegre edilmesi, öğrencinin laboratuvar föyü gibi kendisine hazır verilen 
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yazılı talimatlara göre deneyleri yapmalarından daha etkili olmuştur. Öğretmen adayları 

laboratuvara gelmeden önce çalışmak için zaman ayırmışlar fakat bu zaman laboratuvarda 

deneylerin tamamlanma süresini de kısaltmıştır. Fen Bilimlerinin temelini oluşturan gözlem 

yapma ve interaktif ortamın öğrenci etkileşimi geliştirdiğinin kanıtı olan işbirliği yapma 

becerilerinin de olumlu yönde etkilendiği araştırma bulguları arasındadır. Videolar sayesinde 

öğretmen adaylarının, deneyleri yaparken, pratik el becerilerinin daha olumlu yönde etkilendiği 

gözlemlenmiştir. Öğretmen adayları; laboratuvar föylerinde bulunan deney yapım aşamalarını 

takip ederek deneyleri yaptıklarında, birçok hata yapmakta ve sonuçsuz deney sayısı (belirsizlik) 

artmaktadır. Videolar ile öğretimde deneyin her aşamasında daha az hata veya belirsizlik olduğu 

görülmüştür.  Videolar, öğretmen adaylarının, deneysel süreçler üzerinde daha çok hâkim 

olmasını ve kendine daha çok güvenmesine neden olmuştur.  Bu nedenle öğrenmeyi 

kolaylaştırmış, deney sırasında yapılabilecek hataları azaltarak, deneysel süreçlerde kazanılan 

zamanı sonuçları tartışarak geçirmelerine olanak sağlamıştır. Daha çok tartışma, öğretmen 

adaylarının birbirleri ile ve ders materyali ile olan etkileşimini arttırarak işbirliğini geliştirmiştir. 

Deney sonuçlarını tartışmak için daha çok bilimsel iletişimde bulunarak prosedürel bilgi, deney 

yönergesini anlama, çıkarım yapma, akıl yürütme gibi becerilerin de gelişmesine neden olmuştur. 

Videolarla; en başından planlı ve organize bir içerik ve akışla yapılandırılan öğretim materyalinin 

derste veya laboratuvarda kullanılması ve sonrasında güncellenmesi daha pratik ve kolay olmakta 

ayrıca öğretim elemanına ve öğrencilere birçok avantaj sağlamaktadır. Tüm bu kazanımlarıyla 

video gibi multimedyanın farklı uygulamalarının özellikle fen bilimlerinin uygulamalı 

çalışmalarına entegre edilmesinin etkililiği, önemi ve gerekliliği bir kez daha ortaya çıkmıştır.  
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EĞİTİMİN HEDEFİ 
 

 

Batuhan ALBAYRAK263  
 

 

ABSTRACT 
Continuity of social life, education and training programs and education programs that are 

dominated by an age. It will be possible for the instructor to direct the people and improve the 

individuals with the environment of raising the people. Training programs, training programs, 

training programs, training programs, training programs, training programs, training programs, 

training programs, training programs, guide programs, training programs download. 

Keywords: Education Society, Objectives in Education, Individual in Education. 

 

ÖZET 
Toplumsal yaşamın sürekliliği, bir ülkede hakim olan eğitim ve eğitim programları o ülkede 

uygulanabilirliği zorunlu kılmaktadır. Eğitimlerin toplumları ileriye yönelik yönlendirmesi ve 

bireyleri geliştirmesi, öğretim programları yoluyla ortaya çıkan insan yetiştirme projesi ile 

gerçekleşebilecektir.Bu bağlamda gerçekleşecek projeler eğitimin hedef ve açamlarını atırt edici 

olmalıdır. Eğitimin toplum için önem arz eden sorumluluklarını gerçekleştirmesi, öğretim 

programlarında hedeflerini belirlemesi ve yaşama geçirilmesiyle sağlanacaktır. Bu anlamda Türk 

Eğitim Sistemi, toplumun milli değerlere uygun, milli ve evrensel niteliklere sahip birey yetiştirmek, 

eğitim sisteminin ilk hedefi olarak görülmelidir. 

Anahtar Sözcükler: Eğitimde toplum, Eğitimde Hedefler, Eğitimde Birey. 

 

Giriş 

Eğitimde hedefler bireylere planlı ve programlı bir eğitimle sağlanabilecek nitelikler olarak 

görülebilen ilgi, beceri, tutum  ve alışkanlıkları kendinin kullanabileceği özellikler bağlamında 

sonuçlandırmalıdır. Eğitilmiş bireylerin kazanımları gözlenebilir ve kullanılabilir olmalıdır. 

Örneğin öğrenci cümlenin ögelerini öğrendiğinde hayatla ilişkilendirip, gözlemleyip gerekli 

olduğu durumlarda kullanabilmelidir. Bu örneğe dayanarak hedef kavramını tanımlayacak 

olursak:  “Hedef, bir öğrencinin, planlanmış ve tertiplenmiş yaşantılar sayesinde kazanması 

kararlaştırılan ve davranış değişikliği veya davranış olarak ifade edilmeye elverişli olan bir 

özelliktir” (Ertürk, 1972: 26). 

Eğitim hedeflerinin günümüzde güncel hayatımıza ne derecede yansıdığı sorgulanmalıdır. Eğitim 

programlarının okullarda uygulayıcı konumunda olan öğretmenler, eğitsel hedeflere ulaşmada 

daha çok güncel hayatta kullanılabilen, uzun ve kısa süreli zamanlarda kullanılabilen bilgiler 

halinde bireylere sunmalıdır. Eğitim programlarında hedef ile amaç aynı kavram şeklinde 

kullanıldığı görülmektedir. ''Hedef kavramı, yetiştirdiğimiz insanda  bulunmasını uygun 

gördüğümüz, eğitim yoluyla kazandırılabilir nitelikte istendik özellikler olarak tanımlanmaktadır 
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(Ertürk, 1971: 26).'' Amaç kavramı ''hedefe ulaşma isteği'' olarak kullanılmaktadır. Bir eğitim 

sisteminde programın hedefi belirlendikten sonra bunların davranışsal açıdan da ele alınması 

gerektiği vurgulanmak istenmektedir. Hedeflerin bir davranış veya yeterlilik olarak görülebilen 

bir kazanım haline gelmemesi, hedeflerin programlarda süs olarak kalmaktan öteye 

gidememesine yol açmaktadır. Eğitim programlarının ve hedeflerinin ihtiyaç ve beklentilere 

uygun yeni yönelimleri ve yeni teknolojik çağın gerekliliklerini yansıtması gerekmektedir. Yeni 

teknolojik yaklaşımlar ve aletler üretmek hedeflerimiz arasında yer almalıdır. 

Toplumlara, nesillere ve çağlara göre değişen bakış açısı istek ve beklentiler doğrultusunda 

eğitim programlarına yansımalıdır. Eğitim programlarına yansımış fakat kullanımının yetersiz 

veya eksik olduğu ''davranışçı yaklaşım'' öğrenmeyi uyarıcı-tepki bağı ile açıklar bunu yanında 

öğretmen 'bilgiyi aktaran' öğrenci 'bilgiyi alan' kişidir. Fakat öğrenci bilgiyi alan olmaktan 

çıkarılıp uygulayan aşamasına geçirilmemektedir.Öte yandan eğitimdeki hedefler, problem 

çözme bilgiyi yeni durumlara uyarlama öğrenenin bilgiyi etkili şekilde oluşturduğu 

yapılandırmacı yaklaşım, eğitim programında değerlendirme, öğretmen ve öğrencilerle birlikte 

planlanan beraber yürütülen bir süreçtir. Aslında tam günümüz toplumunun ihtiyacı olduğu birlik 

ve beraberlik içerisinde çalışmaya teşvik etmektedir.Yapılandırmacı yaklaşım öğrencilerin belli 

yorumları yapıp yapmadığı ile değil yorumları ne derece iyi formüle edebildiği ile 

ilgilenir.Değerlendirme öğrenmenin sonunda yer almaz, öğrenme süreci ile birlikte devam eder 

ve öğretime yön verir.Öğrenenlerin kendilerini yansıtabilmesi için performans değerlendirme, 

özgün değerlendirme, günlük yazma, öğretmen gözlemleri, görüşme, tümel dosya, problem 

çözme gibi çoklu değerlendirme teknikleri kullanılmaktadır.Sonuç olarak yapılandırmacı 

yaklaşım biz de yanlış şekillerde kullanıldığından öğrencilerin kendilerini değerlendirme, kendi 

problemlerini kendi çözme becerileri gelişmemektedir. Biz ise hedeflerinden tam olarak uzakşan 

öğretmenlere halen destek olabilecek sistemi ya da farkına varmasını sağlayan bir sistemi tam 

olarak kurabilmiş değiliz.Halen portfolyo dosyaları kullanımını sunum dosyası olarak 

kullandığımızın farkında değiliz. Tüm bunlar aslında eğitimin hedefinin amaca 

dönüştürülmemesinden kaynaklanmaktadır. 

Hedeflerin birey kaynağı, ilk olarak çocuğun gelişimini öğrenme yaşantısını ve davranış 

kazandırma etkinliklerini sistematik öğretme programlarını gerekli kılar.Bu nedenle öğretim 

programları sorunları fark eden ve çözebilen bireylerin yetişmesini ön planda 

tutulmalıdır.Okullarda uygulanan ders programları, aynı zamanda toplumsal geleneksel 

çerçevede değişerek gelişmelerini hedeflemelidir.Eğitim programlarının hedefi istikrarlı, üretken, 

sürdürülebilir ekonomik yapıyı sağlamada bireyin ekonomik hayat içerisinde olmasını, girişimci 

ve üretken olmasını hedeflemelidir. 

 

Hedef Alanları 

 Hedef alanlarını üç ana gruba ayırabiliriz: Uzak Hedef, Genel Hedef, Özel Hedeflerdir. 
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Uzak Hedefler 

Uzak hedefler genel anlamda bir eğitim sisteminin yetiştirmeyi planladığı ideal insan tipini 

belirler. Eğitim sisteminin ulaşmayı öngördüğü ve geliştirmeyi amaçladığı insan nitelikleri uzak 

hedefler içerisinde bulunur.Tyler (1950)’e göre uzak hedefler bir ülkenin eğitim felsefesini ve 

eğitime bakı açısını, yani politik felsefeyi yansıtır ve onun fonksiyonu eğitim hizmetlerine yön 

gösterir. 

 1739 Sayılı Türk Milli Eitim Temel Kanunu’nun 2. maddesinin son fıkrasında, Türk Milli 

Eitiminin “uzak hedefi” öyle belirtilmektedir:   

“Bir yandan Türk vatandaşlarının ve  Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırarak; öte 

yandan milli birlik ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı   desteklemek   ve   

hızlandırmak  ve  nihayet  Türk  ulusunun  çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı 

yapmaktır.'' 

Buna göre ülkemizin politik felsefesi ekonomik sosyal ve kültürel yönden kalkınmış, çağdaş bir 

toplum düzeni olmalıdır.Böyle bir toplum düzeninde dengeli yaşam biçimi sürdürecek kendi 

yeterliliklerini ve potansiyelini yaratabilecek bireylere ihtiyacımız vardır. 

Genel Hedefler  

 Uzak hedeflerin yazılı olarak ifade edilmesi bir nevi genel hedefleri ortaya çıkarır.Genel hedefler 

uzak hedeflere uygun olarak düzenlenirler.Bu hedefler toplumun siyasal ve sosyal idealleriin 

eğitime yansıması olarak ifade edilebilir.Ancak, uzak hedefler, bu tip hedefler doğrultusunda 

yetiştirilecek insan nitelikler belirgin, somut özellikler olarak teker teker sayılmıştır. Genel 

hedefler bu açıdan artık bir eğitim düzeyinin ya da okulun hedeflerinin bir parçası ve eğitimin 

ürünü olarak yetişmesi istenen 'ideal insanın'nitelikleridir. Bu yönüyle, genel hedefleri iki boyutta 

ele alırız. Birinci boyutta eğitimin genel hedefleri, ikinci boyutta okulun genel hedefleridir. 

Ulusal eğitime karar vericilerin eğitimin genel hedeflerini belirledikten sonra, değişik eğitim 

seviyeleri ve okulların genel hedefleri belirlenir. llköğretim, Orta Öğretim ve Yüksek Öğretimin  

bu hedefleri Milli Eğitim Temel Kanunu’nda ayrı ayrı verilmiştir. Örneğin, Temel Eğitim alt 

bölümünün 23.1. maddesinde, “Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaş olmak için gerekli temel 

bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak; onu milli ahlak anlayışına uygun olarak 

yetiştirmek”, yine Orta Öğretim alt başlığının 28.2. maddesinde, “Öğrencileri çeşitli program ve 

okullarla ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yüksek öğretime veya hem 

mesleğe hem de yüksek öğretime veya hayata ve iş alanlarına hazırlamak” olarak ifade 

edilmiştir. Bu anlamda bir okuldaki (ilköğretim, orta öğretim, yükseköğretim) hangi konu alanı 

ve derslerde ne tür hedeflerin gerçekletirileceği, bunun için öngörülen öğrenci kazanımlarının 

neler olacağının bilinmesi önemlidir. Aynı zamanda bu hedeflerin derslerin içerisinde uygulamalı 

olarak gösterilmesi önemlidir.Fakat pek çok okulumuzda eksik olan, hedeflerimizi kağıt üzerinde 

belirleyip gerçeğe aktaramamaktır. 

Özel Hedefler 

 Bir disiplin ya da çalışma alanıyla ilgili hazırlanır.Eğitimde bir ders ve ya bir kurum yoluyla 

öğrenci yetiştirilmesi için hedeflenen saptanan hedeflerdir.Her ders ya da konu alanında 
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kazandırılacak hedefler bu gruba girer.Bireyin eğitim sürecinde varılmak istenen en yakın 

hedeflerdir.  Ortaya konmuş olan hedefler,önceden de belirtildiği üzere ilgili eğitim 

süzgeçlerinden (eğitim felsefesi, eğitim psikolojisi, eğitim ekonomisi) geçirilerek, kritik olan 

hedef-kazanımlar  belirlenir. Bu hedef ve kazanımlar sadece günü kurtarmak ya da dönemi 

bitirmek anlayışıyla değil bireyin kendi yaşantısı içerisinde kullanabildiği ve eğitime, bilgiye 

verdiği değeri artırmak açısından büyük hedefler konmalıdır. 

 

Sonuç 

 Eğitim en temel ögesi hedeflerdir. Hedefler ulaşılması beklenen aşama ve ya 

düzeylerdir.Toplumları geleceğe taşımak eğitimin önceden planlanlanmış tasarlanmış hedefleri 

yani öngörüleri bulunmalıdır.Hedeflerin ortak alanının temelinde “birey”, yaşantı alanı olarak 

“toplum” ve çağın gerektirdiği bilim ve teknoloji birikimi olan “bilgi” eğitim programlarının 

evrensel nitelikli ögeleridir. Bu tüm ögelerin bir arada ahenk içerisinde bulunması ve işletilmesi, 

eğitimin hedefinin amaca yönelik tutum sergilediğini gösterecektir. Bilgi, beceri, tutum, ilgi ve 

alışkanlıkların kazanımı süreci öğretimde hedefleri gerçekleştirme çabası olarak görülebilir. Bu 

çabaların eğitimin geliştirilmesi ve yeniden düzenlemesi ve değerlendirmesi gerekir. Bu yönüyle 

daha çok hayata yönelik kazanımlarının olması gerekir. Eğitimin hedefleri bireylerin iş sahibi 

olması açısından tek taraflı düşünülmeden bilgi, birikim ve donanım yönünden gelişmiş kendi 

özdenetimini ve değerlendirmesini yapabilen bireyler yetiştirmek hedeflerimiz olmalıdır.Eğitimin 

hedeflerini belirlerken aslında amaca ulaşacak küçük hedefler koyup daha sonra büyüyen 

hedefler olmasının yolu aranmalıdır.Türkiye'de istihdam ve eğitim arasında etkin bir ilişki 

bulunmamaktadır.Ekonominin ihtiyaç duyduğu alanlarda ara elaman bulmakta zorluklar 

yaşanmaktadır.Eğitim hedeflerinin bu doğrultuda yapılarak ve ihtiyaçlarımızın hedeflerimiz 

arasında üst sırada yer almasını sağlamak amacımız olmalıdır.Genel hedeflerimizin uzak ve özel 

hedeflerimizi etkilemesi gerekliliği bilinciyle hareket etmemiz gerekmektedir. Hedefler 

amaçlarımızın kilidi olmak yerine anahtarı olmalıdır. 
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BİREYİN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN YAKLAŞIMININ ÖNEMİ VE 

NİTELİĞİ 
 

 

Öykü Irmak ÖZKAN264  
 

 

ÖZET 
Bireyin eğitiminde aile temel faktördür. Kişilik dediğimiz kavram huy ve karakter birleşimi olan ve 

kişiye has özellikler anlamına gelir ve kişilik faktöründe aile birinci derecede rol oynamaktadır. Aynı 

zamanda da bireyin geliştirdiği beceriler ve davranışlar da bu süreçte şekil alır. Daha sonra birey 

anaokulu’ndan üniversiteye değin geçen bir eğitim süreciyle kişiliğini ve becerilerini geliştirme 

sürecine devam eder. Burada olmazsa olmaz olan ve bireyin eğitiminde başrol üstlenen kişi 

öğretmendir. Birey eğitimini gerek kişilik gerek akademik olarak irdeleyen ve günümüz eğitim 

sorunlarına ışık tutan Süleyman Beledioğlu da öğrencinin sınav motivasyonunun ebeveyn ve 

özellikle de eğitim neferi olan öğretmenler tarafından anlaşılması gerektiğinin altını çizmektedir. 

Burada öğretmenlerin salt bireyin başarısını değil bireyin duygu ve düşüncelerini de önemsemesi 

gerekmektedir. Ancak öğreticinin mesleğinde duygu ve gelişim özelliklerine dikkat etmemesi 

öğrenciyi yıpratmakta ve ders güdülenmesini düşürmektedir. Bazı öğreticiler de gerçekten duygu ve 

düşüncelerin bilincindedir. Her öğreticinin tutumunun birbirinden gerçekten çok ayrı olması her 

bireyin eğitim sürecinde karşılaştığı farklı yaklaşımlar ve belki bilinçli belki fark etmeyerek 

benimsediği olumlu ya da olumsuz davranışların yansıdığı kişilik ve davranış gelişimi sürecine 

dayanır. Bu davranışlar gelecekte öğretmen adaylarına olumlu veya olumsuz yönde etki 

yapmaktadır. Bu nedenle bu olumlu veya olumsuz davranışlar gelecekte öğrencilere de 

yansımaktadır. Çünkü öğrenciler bir bakıma da öğretmenlerini rol model olarak benimser başka bir 

deyişle onları örnek almaktadır. Bu da aynı zamanda toplumu aydınlatacak kişiler yetiştirmek ve 

gelişmiş bir toplum yaratmak açısından son derece önemlidir. Bu bildiride bireyin kişilik eğitiminde 

öğreticinin salt öğretme görevinin yeterli olmadığı bireyin kişilik ve zihinsel gelişiminde aileden 

sonra gelen baş öğretici olduğu ve öğretmenin tutum-davranışlarının bireyi nasıl etkileyeceği 

durumu tartışılmaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Eğitim Yaklaşımları, Bireyin Eğitimi, Kişilik, Davranış ve Tutumlar. 

 

Giriş 

Eğitimin yapılan araştırmalara göre ömrü uzattığı söyleniyor. Ancak eğitim sürecinde bazı 

faktörler olmazsa eğitim nitelikli olamayabilir. Önemlilerden biri olan ve üzerinde duracağımız 

faktör öğretmendir.Öğretmen kişinin yaşamında aileden sonra en önemli öğreticidir. 

Öğretmen öğrenci açısından çok önemli bir faktördür. Bu nedenle öğretmen kişinin olmazsa 

olmaz olan rehberidir. 

 

 

                                                 

 

 

264 Lisans Öğrencisi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, oykuozkan.tedaydin@gmail.com. 
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Öğretmen Yaklaşımının Önemi ve Niteliği  

Öncellike kişilik konusuna değinelim. Kişilik; kişinin kendine özgü özellikleri anlamına gelen, 

karakter ve huy kavramlarının birleşimine verilen addır. Kişilik sözcüğünün kökeni personadır. 

Persona,ilk tiyatro oyunlarında oyuncuların yüzüne taktığı maske anlamına gelir. Persona 

kelimesinin kökeni oraya dayanmaktadır. Kişilik kavramının altyapısı-temeli bireyin doğduğu 

ailede atılır. Aynı zamanda bireyin bilgi-beceri, duygu ve düşünceleri de ailede şekillenir. 

Örneğin eğer birey sosyal(dışa dönük) bir ailede yetişiyorsa beceriler kazanmak -geliştirmek için 

avantaj kazanabilir; eğer kendi halinde bir ailede yetişiyorsa beceler kazanma avantajı 

kazanamayabilir. Şöyle başka bir örnek söyleyebiliriz. Bireyin duygu ve düşüncelerine değer 

veren bir ailede birey daha hoşgörülü olabilir; ancak sabrı olmayan ve düşüncesiz olan bir ailede 

birey o kadar duyarlı olamayabilir. Böylece ailenin kişilik gelişimi açısından birincil önem arz 

ettiğini söyleyebiliriz. Daha sonra öğretmenin rolünün gerçekten de ne kadar önem taşıdığına 

vurgu yapacağız. 

Öğretmenin aileden sonra aslında ne kadar önemli olduğuna daha önce de değinmiştik. Birey 

önce anaokuluna başlar burada ilk arkadaş çevresini edinir ve ilk bilgileri öğrenir, yaşamı 

tanımaya ve insanları daha ayrıntılı keşfetmeye başlar. Burada birey çocukluk dönemindedir ve 

gerçekten de farklı bir eğitime ve ilgiye gereksinimi vardır anaokulunun fiziki özellikleri ve 

olanakları dışında daha da önemlisi bireyle doğru iletişim ve doğru yaklaşımlarda bulunan bir 

öğretmendir. 

Özel okul ve devlet okulu velilerin okul tercihi yaparken göz önünde bulundurduğu bir durum 

olsa da okullarda öğretici durumunda olan öğretmenlerin davranışları da büyük önem 

taşımaktadır. Bazı devlet okullarında yeterince olanak olmayabilir ancak öğretmen yaklaşımı 

gerektiği gibi yapıcı olabilir. Bazı özel okullardaysa öğretici faktörü o kadar olumlu olmayabilir 

burada olanakların gelişmiş olmamasından bağımsız olarak düşünülmelidir. O yüzden veliler 

öncelikle  öğretmen tutum, davranış, iletişim becerisi, bireye-çocuğa gösterilen ilgi gibi 

durumları gözlemleyip daha sonra okul olanaklarınını göz önünde bulundurmalıdır. O nedenle 

kişiliğin temelini atan velilere ailelere de burada büyük sorumluluk düşmektedir. 

Konumuza dönersek çocuk anasınıfına başlayınca aileden farklı bir yerde bulunmuş olur belki de 

onun için bir dönüm noktası olacak bu süreçte öğretmenlere de büyük görev düşmektedir. Çocuk 

burada ailesinden getirdiği kişilik özellikleriyle daha da gelişecektir. Tabii gelişme olumsuz 

anlamda olabileceği gibi iyi anlamda da olabilmektedir. Örneğin anaokulunda öğrencilere kötü 

kitaplar ve yanlış çocuk oyunları oynatmak onları olumsuz anlamda geliştirecektir. Çocuğun 

okuma-yazmayı anasınıfında bilmemesi doğaldır ancak ileriki sınıflara hazırlık bakımından 

onlara öğretmenler tarafından doğru ve onları olumlu anlamda geliştiren kitaplar okunmalıdır. Bu 

görevi aile üyeleri de yapmakta ve öğretmenlere de bu bağlamda iş düşmektedir. 

Çocuk oyunlarına da gelirsek onlara salt bilgi değil ama bilgiyle sentezlenmiş onları kötü 

etkilemeyecek çocuk oyunları öğretmenler tarafından öğretilip oynatılmalıdır. 
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Bir bakıma da anaokulunda eğitim alan çocuklarımızın öğretmenler tarafından diğer 

gereksinimleri de karşılanmalıdır bu yaştaki çocuklar henüz kendi ihtiyaçlarını kendileri 

karşılamaması onların bir şeye gereksinim duyup duymadığına veya hasta olup olmadığına da 

öğretmenlerin dikkat etme durumunu gerektirmektedir. Anasınıfı döneminde olan çocuğun duygu 

ve düşüncelerine de değer verilmeli bazı yetişkinlerin deyimiyle ‘’Çocuktur nasılsa.’’ diye 

geçiştirilmemelidir. Çocuklar bu dönemde gelişirken tıpkı büyükler gibi anlaşılmaya ihtiyaç 

duyar. 

Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan ait olma ve sevgi ihtiyacı bütün insanlar için 

geçerlidir. Bundan dolayı çocukların da birey olduğu ve bu ihtiyaçlara da yetişkinler gibi onların 

da sahip olduğu unutulmamalıdır. 

Anasınıfnda gözlemlenen  olumsuz olaylardan biri de öğretmenler tarafından gösterilen şiddettir. 

Şiddet’in kadına, erkeğe, yaşlıya, gence gösterilmesi diye ayrım yapılamaz herkes şiddetten çok 

etkilenir ve küçük yaştaki çocuklar daha da çok etkilenir ve bu maruz kaldıkları durum onları 

derinden etkileyebilecek, psikolojilerini kötü etkileyebilecektir.Ondan ötürü öğretmen 

adaylarının çocuklara davranış konusunda bilinçli olmaları ve kendilerini iyi yetiştirmiş olmaları 

gerekmektedir ve uygun davranmayan öğretmenlere de doğru bir dille uyarı yapılması 

gerekmektedir. 

Okulda olan şiddet olayı gerçekten çocukları çok yıpratmakta ve aile içi şiddet olayları kadar 

çocukları etkilemektedir. Bundan dolayı  anasınıfı öğretmenlerinin hem kendilerinin şiddet 

uygulamaması hem de şiddet içerikli çizgi filmler, oyunlar ve şarkılar dinletmemesi 

gerekmektedir. Çünkü bu uygulamalar hem çocuğun çevresine zarar vermesine hem de kendisine 

zarar vermesine yol açabilir. Ancak çocuğa doğru çocuk filmleri, öğretici çizgi filmler izletilmesi 

de çocuğa olumlu anlamda fayda sağlayacaktır. Böylece çocuklar doğruları-yanlışları küçük 

yaşta fark etme yetisi de kazanabilecektir. 

Birey anasınıfından sonra ilkokula başlayacaktır. Anasınıfı kadar ilkokul da eğitim ve gelişim 

açısından büyük önem taşımaktadır.1.sınıf öğrencileri sayı saymayı, okuma-yazmayı 

öğreneceklerinden ötürü hem heyecanlı hem mutlu hem de o kadar da gergin olabilirler ve henüz 

çok küçük oldukları için okuma-yazma öğrenme sürecinde sınıf öğretmeninin başta olmak üzere 

diğer öğretmenler de çocuklara doğru davranmalıdır.Bazı örneklerde çocuklarla kalabalık 

sınıflarda yeterince ilgilenilmediğinden doğan öğrenememe veya yanlış-eksik öğrenme gibi 

durumlar görülmektedir.Başka durumlar da mevcuttur mesela özel okullarda da çocukla yeterince 

ancak yanlış yaklaşım sonucunda ortaya çıkan okuldan soğuma-öğrenmeyi itme gibi 

davranışlarla karşılaşılabilir. 

Öğretmenin 1.sınıftaki bir çocuğa da hemen her şeyi öğrenmeli düşüncesiyle yaklaşması da bir o 

kadar kötüdür çocuk her şeyi adım adım ve okul seviyesine göre öğrenmelidir aynı zamanda 

davranışları gene gözlemlenmeli okulla alakalı bir sorunu varsa öğretmen tarafından 

halledilmelidir. 

Bireyin aynı zamanda  dedikleri öğretmen tarafndan dikkatle dinlenmeli, sözü kesilmemeli ve 

dedikleri saçma veya basit gibi sözlerle eleştirilmemelidir. İlkokul çocuğunun da anasınıfı 
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çocuğu gibi sevgiye, oyuna gereksinim olduğu da unutulmamalıdır. Hem öğretim yapılmalı hem 

de çocuğa doğru ve uygun oyunlar oynatılmalıdır. Böylelikle çocuk okulu daha çok sevecek ve 

eğitimini daha da çok önemseyecektir. Unutulmamlıdır ki büyükler de çocuklar gibi yaşamı 

keşfederek olgunluğa ulaşmışlardır o yüzden eğitim ve oyun iç içe olmalıdır. 

Şimdi artık ilkokuldan itibaren üniversiteye geçen süre zarfında öğretmen faktöründen söz 

edeceğiz. İlkokul kademeleri geçtikçe bireyler gelişir ve büyür. 

Günümüz eğitim sisteminde olan ve en büyük önem verilen lise ve üniversite sınavları devreye 

girmeye başlar. Sınavların bu kadar önemli olmasının avantaj ve dezavantajları vardır. Örneğin 

onca yıllık emek bir sınavda belli bir süreye sıkıştırılır. Bireyler sınav sistemi, verdiğimiz örnek 

ve daha nice durum nedeniyle stres yaşamaktadır. 

Gene burada öğretmenlere büyük sorumluluk düşmektedir. Öğrenciyi ‘’yarış atı’’gibi gören 

zihniyetin yanlışlığına öğretmenler farkındalıkla yaklaşmalılardır. Öğrenciyi hem sınavla alakalı 

hem sınavdan bağımsız olarak anlamalı hem de duygu, düşüncelerine önem vermeli bireyi 

anlamalı ve dinlemelidir. 

Örneğin öğrenci sınava  hazırlanırken bir sürü kaygı yaşar öğretmen öğrencinin morali kötüyse 

ona telkinlerde bulunmalıdır. Böylelikle öğrenci kendini hem sınava verebilir hem de duygu 

durumu düzelebilir.Sınavlar için öğretmenler açısından yapılan hatalardan biri daha var. O da 

hızlı okumaktır. Tabii sınavda yavaş okumak öğrenci alehine olacaktır ama maksimum 1 soru 

için 1 dakika daha fazla sürerse sen yandın, bittin demek öğrencinin moralini altüst etmekten 

başka bir şey değildir. 

Ayrıca öğrencinin üzerine çok gitmek başarısını çok vurgulamak.Bir öğrenciyi överken bir 

öğrenciyi yermek de doğru davranışlar değildir. 

Maalesef bu davranışı uygulayan çok öğretmen var ve bu yanlışlar bazen çok artmakta çünkü 

öğreticiler geçmiş deneyimlerinden yola çıkarak öğretmenlerin tutumunu örnek 

alabiliyor.Bundan dolayı öğretmenler de öğretmen adaylarına doğru davranmalı ve her şeyi sınav 

veya sınav sisteminin getirmiş olduğu zorunluluklar olarak görmemelidir.Çünkü her öğrenci 

öğretmenini örnek alma ona öykünme potansiyeli taşır bu da ileride yetişecek bireylerin 

özellikleri açısından önem arz etmektedir.Öğretmenlerin öğrencilerini iyi yetiştirmesi de iyi bir 

toplum yaratmak açısından önemlidir. 

Ayrı olarak eklemek gerekirse öğretmenler bireyin yeteneklerini keşfetmesine de olanak 

sağlamalıdır.Onu kendi istediği alana değil bireyin istediği alana yönlendirmelidir.Böylece 

öğrenciler kendilerini daha da iyi tanımış olacaklardır. Anasınıfı çocuklarında dedindiğimiz üzere 

de şiddet ileriki kademelerde de öğretmenler tarafından uygulanmamalı ve bunun öğrenciyi 

yıpratacağı ve kötü olarak etkilemek gibi şeylere  neden olacağı de bilinmelidr. 

Formasyon değerlerine bağlı kalan öğretmenler bunlara daha dikkat ettiğinden formasyonun 

diğer öğretmenler tarafından da önemsenmesi sade zorunlu bir ders kümesi olarak görülmemesi 

gerekmektedir. Eğer bu dersleri içselleştirmiş bir öğretmen olunursa eğitim gelişecek dolayısıyla 

toplum gelişecektir. Eğitim komple bir süreç olarak karşımıza çıktığından ve öğretmen de eğitim 

neferi olarak tanımlandığından toplumu aydınlatacak ışık olarak öğretmen görülmektedir. 
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Öğretmenler olumlu davrandığında ışıklar diğer bireyleri olumlu anlamda aydınlatacaktır. O 

yüzden eğitim neferleri anasınıfndan üniversiteye değin süreç içerisinde bireyi doğru anlamalı ve 

ona doğru yaklaşmalıdır. Sınav sistemi, eğitim değerleri hâlen tartışılsa da çözümü gene 

öğretmenlerin elindedir sınav sistemi düzeltme konusunda yetkisi belki yoktur ama her şeyi not 

olarak görmeyip iyi birey yetiştirmek için oyun, bilgi, doğru iletişim,anlama ve dinleme gibi 

kavramları kullanarak kendi sistemini dolayısıyla toplumu şekillendirecek bireyleri 

aydınlatabilir. 

Ayrıca hiperaktivite, dikkat dağınıklığı ve disleksi gibi durumları olan bireylerde de öğretmen 

faktörü çok önemlidir. Eğer doğru davranan ve yaklaşan bir öğretmen bireyi anlarsa eğitim birey, 

öğretmen ve aile bakımından yapıcı olacaktır. Tabiki burada aile yaklaşımı da önemli ama doğru 

davranan bir öğretmen büyük ölçüde yarar sağlayacaktır. 

Birey, meslek seçerken de öğretmen faktörü çok önemlidir. Öğretmenin lisede alan seçerken 

söylediği bir söz bireyin istemediği bölüme veya istediği bölümden uzaklaşmasına sebep olur 

aynı durum üniversite tercih zamanları için de geçerlidir. 

Bazen de öğretmenler sadece yoklama almaktan ve dersi doldurmaktan ibaret ders yapmaktadır. 

Bu davranışların ve eğitim sürecinin öğrencilere hiçbir şekilde faydası yoktur öğretmenler bu 

konuya da dikkat etmeli kendini geliştirip iyi bir eğitim modeli seçmelidir. 

 

Sonuç 

Bildirimizde bireyin anaokulundan üniversiteye değin olan sürecinde öğretmen yaklaşımlarının 

nasıl olduğu ve nasıl olması gerektiğine dikkat çekmek istedik. Unutulmamalıdır ki öğretmenler 

meşaledir ve çevrelerini ancak nitelikli bir eğitim ve nitelikli davranışlarla aydınlatır. Kötü 

davranışlar öğretmen adaylarını olduğu gibi toplumu da olumsuz yönde geriletebilir. 

 

Kaynaklar 

Beledioğlu, S. (2000). Dostum Stres, Statü Yayıncılık, Ankara. 

Beledioğlu, S. (2015). Öğrencilerin Dikkat Sorunu 3.b.,Statü Yayıncılık, Ankara. 

Beledioğlu, S. (2009). Sınav Cesareti,Ayrıntı Basımevi, Ankara. 

Şakiroğlu, M. (2012). Öfke-Öfkeyi Olumlu Kullanmak, Postiga Yayınları, İstanbul. 
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INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 

4-5-6-7 Ekim 2018 Bodrum/Muğla/Türkiye  

 

KONGRE PROGRAMI / CONGRESS PROGRAM OUTLINE 

 

Gün, 04 Ekim 2018-Perşembe 

Day, October, 04, 2018-Thursday 

09.00- 

10.00 

KAYIT / REGISTRATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00- 

11.30 

AÇILIŞ / OPENING CEREMONY 

 

AÇILIŞ KONUŞMACILARI / OPENING CEREMONY SPEAKERS 

 

Doç. Dr. Özgür YILDIZ 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı / President of the Organization Committee 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü (MSKÜ) / President 

of Department of Atatürk’s Principles and History of Revolution (MSKÜ) 

 

Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL 

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı / President of the Organization Committee 

Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği Başkanı / President of Contemporary Educational 

Research Association 

 

Prof. Dr. Bilal DUMAN  

Kongre Başkanı / President of the Congress  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı / Muğla Sıtkı Koçman University, 

Dean of Faculty of Education 

 

Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü / Rector of Muğla Sıtkı Koçman University 

 

Dr. Osman GÜRÜN 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı / Mayor of Muğla Metropolitan Municipality 

 

Esengül CİVELEK 

Muğla Valisi / Governor of Muğla 
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11.30-12.15 

 

 

 

 

12.15-13.15 

 

13.15-14.00 

 

 

 

 

14.00-14.45 

 

 

 

14.45-15.00 

Prof. Dr. Alexander KARTOSIA  (Çağrılı Konuşmacı / Keynote Speaker) 

Ivane Javakhishili Tbilisi State University, Georgia, Gürcistan Eski Milletvekili 

“Die Jugend im Spannungsfeld zwischen Alt und Neu. Die modernen Herausforderungen des 

Bildungswesens” (English) 

 

Öğle Yemeği / Lunch Break 

 

Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK (Çağrılı Konuşmacı / Keynote Speaker) 

Cumhuriyet Üniversity, Sivas 

“İnsan ve Yönetim” 

 

 

Prof. Dr. Cornelia ROSEBROCK (Çağrılı Konuşmacı / Keynote Speaker) 

Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am Main  

“Promoting Reading Fluency of Poor Readers in the Sixth Grade: An Intervention Study”  

 

Kahve Molası / Coffee Break 

15.00-17.00  PARALEL OTURUM I/ CONCURRENT SESSION I 

17.00-17.15  Kahve Molası / Coffee Break 

17.15-18.45 

 

PARALEL OTURUM II/ CONCURRENT SESSION II  

 

2. Gün, 05 Ekim 2018- Cuma 

2. Day, October, 05, 2018-Friday 

 

 
 

08.30-10.00  PARALEL OTURUM III / CONCURRENT SESSION III 

 

10.00-10.15  

 

10.15-12.00 

Kahve Molası / Coffee Break 

 

PARALEL OTURUM IV / CONCURRENT SESSION IV 

 

12.00-13.00  

 

Öğle Yemeği / Lunch Break 

13.15-15.15 PARALEL OTURUM V / CONCURRENT SESSION V 
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13.15-15.15 

 

GENÇLİK PANELİ I  / YOUTH PANEL I 

 

Panel Başkanı: Prof. Dr. H. Şule AYCAN 

 

Aksu NARTUR, Hatice Gül GÖK 

“Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Okul Dışı Sanal Kaytarma Davranışlarının Zaman Yönetimi 

Üzerine Olası Etkileri: Fethiye Örneği” 

 

Kayra Kaan AKPINAR 

“Yapay Zekâ, Robotlar ve Yapay Zekânın İnsanlıkla Olan Geleceği” 

 

Bilge Yekta DELLAL 

“Her Zaman Genç Kalmak İçin Fiziksel Aktivite Alışkanlığı ve Egzersiz Eğitimi” 

 

Saygın HERDEM 

“Öğrenmeyi Öğrenme Sanatında İki Teknik Öneri” 

 

Batuhan ALBAYRAK 

“Eğitimin Hedefi” 

 

İnci GÜLLÜPINAR 

“Türkiye’de Yabancı Dil Politikasında Aksayan Yönler” 

 

15.15-15.30 

 

Kahve Molası / Coffee Break 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30-17.15 

GENÇLİK PANELİ II / YOUTH PANEL II 

Panel Başkanı: Prof. Dr. Nihat AYCAN 

 

Mehmet Buğra AKPINAR 

“Robotik Teknoloji, Yapay Zekâ ve Hukuk” 

 

Gülay BAŞ 

“Günümüzde Hemşirelik Mesleğine Olan İlgi ve Tercih Sonrası Oluşan Sorunların 

Değerlendirilmesi” 

 

Asiye Çağla DELLAL 

“Sağlıklı Bir Nesil İçin Beslenme Eğitimi Ve Beslenmede Doğru Bilinen Yanlışlar” 

 

Öykü Irmak ÖZKAN 

“Bireyin Eğitiminde Öğretmen Yaklaşımının Önemi ve Niteliği” 

 

Kâmile YAVAŞ  

“Türk Edebiyatının İncelenmesinde Tercümenin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme” 

 

Berat ABURŞU 

“Tevfik Fikret’in Şiirlerinde ‘’Rabb-ı Mümkinât’’ Olan İnsan” 

 

15.30-17.15 PARALEL OTURUM VI / CONCURRENT SESSION VI 
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17.30–19.30 

 

 

 

 

ÇALIŞMA ATÖLYESİ / WORKSHOP 

 Uygulamalı Etkinlik Temelli Atölye Çalışması  

"Sınırlı Malzemeyle Sınırsız Zekamızı Kullanarak Neler Yapabiliriz ?” - Teyfik Fikret COŞKUN  
 

 3. Gün, 06 Ekim 2018-Cumartesi 

3. Day, October  06, 2018 – Saturday 

 

 

08.30-10.00 

 

 

10.00-10.15 

 

PARALEL OTURUM VII / CONCURRENT SESSION VII 

 

 

Kahve Molası / Coffee Break 

 

 

10.15-12.15  
 

PANEL (Çağrılı Konuşmacılar / Keynote Speakers) 

 

Panel Başkanı: Prof. Dr. Bilal DUMAN 

 

Prof. Dr. Onur Bilge KULA 

“Gençlerin Kültürel Üst-Ben ile Gerilimli İlişkisi ya da Sokrates Gençleri Yoldan Çıkardı mı?” 

 

Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN 

 “Bağımsız ve Yapıcı Düşünce Evreninin Oluşmasında Eğitimin Önemi” 

 

Prof. Dr. Bilal DUMAN 

“Eğitimsel Nörobilim Perspektifinden; Toplumsal Nöral Ağın Bir Parçası Olarak Genç 

Kendini Nasıl Analiz Etmeli?” 

 

12.15-13.30 

 

13.30.15.30 

 

15.30-15.45 

 

15.45-17.45 

 

Öğle Yemeği /  Lunch Break 

 

PARALEL OTURUM VIII / CONCURRENT SESSION VIII 

 

Kahve Molası / Coffee Break 

 

PARALEL OTURUM IX / CONCURRENT SESSION IX 

 

  

4. Gün, 07 Ekim 2018-Pazar 

   4. Day,  October  07, 2018- Sunday 

 

 

11.00-12.30 

 

 

KAPANIŞ OTURUMU / FINAL SESSION 
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INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 

AÇILIŞ PROGRAMI / OPENING PROGRAM 

 

1. Gün, 04 Ekim 2018-Perşembe 

1. Day, October, 04, 2018-Thursday 

 

 

 

10.00- 

11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-

12.15 

 

 

 

12.15-

13.15 

 

13.15-

14.00 

 

 

14.00-

14.45 

 

AÇILIŞ KONUŞMALARI / CONGRESS OPENING SPEECHES 

 

Doç. Dr. Özgür YILDIZ                                

 

 

 

 

 

Prof.Dr.Nevide AKPINAR DELLAL 

 

 

 

Prof. Dr. Bilal DUMAN  

 

 

 

Prof. Dr. Hüseyin ÇİÇEK  

  

Dr. Osman GÜRÜN                                            

 

 

Esengül CİVELEK                                        

             

                       

Prof. Dr. Alexander KARTOSIA  

 

 

 

 

 

 

Öğle Yemeği /  Lunch Break 

 

 

Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK  

 

 

 

Prof. Dr. Cornelia ROSEBROCK  

 

 

 

 

 

 

Kongre Başkanı 

Düzenleme Kurulu Başkanı 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve 

İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi 

Müdürü 

 

Kongre Başkanı 

Düzenleme Kurulu Başkanı 

Çağdaş Eğitim Araştırmaları Derneği Başkanı 

 

Kongre Başkanı 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dekanı 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü  

 

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı           

 

 

Muğla Valisi 

      

                       

Çağrılı Konuşmacı / Keynote Speaker  

“Zum Umgang mit den Jungen Autoren der 

Nachkriegszeit an der Peripherie des Sowjetischen 

Imperiums: Anna Kalandadse in Georgien 

”Ivane Javakhishili Tbilisi State University, Georgia, 

Gürcistan Eski Milletvekili 

 

 

 

 

Çağrılı Konuşmacı / Keynote Speaker  

“İnsan ve Yönetim” 

Cumhuriyet Üniversity, Sivas 

 

Çağrılı Konuşmacı / Keynote Speaker  

“Promoting Reading Fluency of Poor Readers in the 

Sixth Grade: An Intervention Study”,  

Johann Wolfgang Goethe University, Frankfurt am 

Main 
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INTERNATIONAL CONTEMPORARY EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS 

 

 

KONGRE PROGRAMI / CONGRESS PROGRAM 

 

1. Gün, 04 Ekim 2018-Perşembe 

1. Day, October, 04, 2018-Thursday 

 

14.45-15.00  Kahve Molası / Coffee Break 

 

15.00-17.00 

 

PARALEL OTURUM I / CONCURRENT SESSION I 

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK 

SALONU 

(15.00-17.00) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Özgür YILDIZ 

 

EXPERIENCE REPORT “SERVICE LEARNING”: MASTER STUDENTS OPTIMIZE 

LOGISTICAL PROCESSES FOR REFUGEES AND PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS 

Susanne KOCH,  Maren SCHLEGLER, Kemal TURSUN 

 

EDUCATION OF PEOPLE WITH DISABILITIES THROUGH INTELLIGENT 

TECHNOLOGIES 

Valbon ADEMİ, Lindita ADEMİ 

 

AN ANALYSIS OF ARGUMENTATIVE REFLECTION PAPERS OF THIRD GRADE 

ENGLISH LANGUAGE TEACHING TEACHER CANDIDATES 

Merve MUTLU,  Gölge SEFEROĞLU 

 

A STUDY ON FOREIGN LANGUAGE TEACHING ANXIETY OF ENGLISH 

LANGUAGE TEACHING PRE-SERVICE TEACHERS 

Merve MUTLU 

 

 

 

 

 

 

GELECEK 

SALONU 

(15.00-17.00) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Kasım YILDIRIM  

 

THE ROLE OF EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN UNIVERSITY STUDENTS 

MOTIVATION TO CREATIVE LEARNING 

Svitlana KOZHUSHKO, Nataliia VOLKOVA 

 

STUDENT MOBILITY AS A PRIORITY IN HIGHER EDUCATION IN AZERBAIJAN 

Afet Moussa ABBASOVA 

 

REPRODUCTION OF SOCIAL AND PHYSICAL HEALTH OF STUDENTSHIP 

(MULTIDISCIPLINARY RESEARCH PROJECT METHOD) 

Farida ISHKINEEVA, Karina OZEROVA, Adele KAVEEVA 
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TRAINING FUTURE TOURISM MANAGER: CONSTRUCTIVISM APPROACH IN 

TEACHING FOREIGN LANGUAGES 

Svitlana KOZHUSHKO, Oleg TARNOPOLSKY 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM 

SALONU 

(15.00-17.00) 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Prof. Dr. Nurettin ŞAHİN 

 

EĞİTİM VE YOKSULLUK İLİŞKİSİ 

Emine AY YİĞİT,  Yusuf YİĞİT 

 

GELECEĞİ YÖNLENDİREN OLGULAR VE GENÇLERİN YÖNELİMLERİ 

Ali BAYKAL 

 

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ ÖĞELERİ AÇISINDAN EĞİTİME GELENEKSEL VE ÇAĞDAŞ 

OLARAK KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ 

Salih UŞUN 

 

GROUP RESEARCH  TECHNIQUE IN PRIMARY SCHOOL HISTORY EDUCATION 

Özgür YILDIZ,  Narin YILDIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLİM  

SALONU 

(15.00-17.00) 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Gürol ZIRHLIOĞLU 

 

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN VERİ ANALİZİ DERSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

ÜZERİNE NİTEL BİR İNCELEME 

Gürol ZIRHLIOĞLU 

 

ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARI İLE ÖRGÜTSEL 

DEĞİŞİM SİNİZMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Münevver ÇETİN, Duygu ŞALLI 

 

ÇEVİRİ EYLEMİNİN YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDEKİ ROLÜ 

Coşkun DOĞAN 

 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ İLE KİTAP OKUMA 

ALIŞKANLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Mahir SULAR 

 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKULA YABANCILAŞMASI İLE İNTERNETE ERİŞİM 

BİÇİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 

Mahir SULAR 
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TEKNOLOJİ 

SALONU 

(15.00-17.00) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Prof. Dr. Bayram AKÇA 

 

HÂLİN ÇOCUĞUNU İSTİKBÂLİN CİHAN PADİŞAHINI YETİŞTİRMEK: FATİH 

SULTAN MEHMED ÖRNEĞİNDE ŞEHZADE EĞİTİMİ 

Yunus İNCE 

 

CHP TEFTIŞ RAPORLARINA GÖRE II. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA BURSA’DA 

EĞİTİM VE KÜLTÜR HAYATI 

Seher AKÇA, Bayram AKÇA 

 

KÖK TÜRK YAZITLARININ TÜRK EĞİTİM TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 

Mustafa GÖKÇE, Hasan IŞIK 

 

TÜRKİYE’DE TARİH EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARINA BİR ÖRNEK: FUAT BAYMUR 

VE TARİH EĞİTİMİNE KATKISI 

Bayram AKÇA, Seher AKÇA 

 

TİMURLULARDA EĞİTİM 

Tuba TOMBULOĞLU 

 

17.00-17.15 

 

Kahve Molası / Coffee Break 

 

 

17.15-19.15 

 

PARALEL OTURUM II / CONCURRENT SESSION II  

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK 

SALONU 

  (17.15-19.15) 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Doç. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL 

 

EINSATZ DER SPIELE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT 

Ewa PIOTROWSKA 

 

LEHRWERKANALYSE DES AKTUELLEN LEHRWERKS ‘MENSCHEN B1.1’ MIT 

DEM SCHWERPUNKT AUF TEXTEN 

Jale Aylin ÇELİK,  Mukadder SEYHAN YÜCEL 

 

TEXTSORTENKENNTNISSE UND SCHREIBSTRATEGIEN ALS UNABDINGBARE 

VORAUSSETZUNG DER SCHREIBKOMPETENZ 

Seval KARACABEY 

 

BILD DES FEINDES IN DER DEUTSCHEN KARIKATUR WÄHREND DER 

VOLKSABSTIMMUNG IN OBERSCHLESIEN 1919-1921. 

Elwira MITER-DĄBROWSKA  
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GELECEK 

SALONU 

(17.15-19.15) 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ 

GLASS CEILING IN INDIAN IT AND BPO INDUSTRY: A GENDER PERSPECTIVE 

ANALYSIS 

Mushthaq Ahammed KANHİRALA 

 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BENİMSEDİĞİ SINIF YÖNETİMİ STİLLERİ 

Mehmet Akif ERDENER, Merve DALKIRAN 

 

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE ÖĞRENCİLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Salih GÜLEN 

 

ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ ORGANIZATIONAL COMMITMENT 

Özlem GÜL, Mehmet Akif ERDENER 

 

THE GREEN ENTREPRENEURSHIP TO TAKE A LEAD FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT 

Mushthaq Ahammed KANHİRALA, Nileena SAROJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM 

SALONU 

(17.15-19.15) 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Kasım YILDIRIM  

TÜRKİYE’DE SİNEMA EĞİTİMİ: YAPISAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Serdar KARAKAYA 

 

OKUMA ÇEMBERLERİNİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUDUĞUNU 

ANLAMA BECERİLERİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ 

Kasım YILDIRIM,  Seyit ATEŞ,  Hülya ÇERMİK,  Birsen DOĞAN 

 

GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN DERS ÇALIŞMA 

BECERİLERİ İLE DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARININ İNCELENMESİ 

Zühal DİNÇ ALTUN, Arzu KAN 

 

OKUMA BECERİSİNİ DAHA ANLAŞILIR HALE GETİRMEYE YÖNELİK BİR 

FORMÜL: KELİME TANIMA+DİLSEL ANLAMA (DİNLEDİĞİNİ ANLAMA)= 

OKUDUĞUNU ANLAMA 

Dudu KAYA,  Kasım YILDIRIM 
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2. Gün, 05 Ekim 2018- Cuma 

 

2. Day, October, 05, 2018-Friday 

 

 

08.30-10.00 

 

PARALEL OTURUM III / CONCURRENT SESSION III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK  

SALONU 

(08.30-10.00) 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:   Dr. Öğr. Üyesi Özge ORAL TAPAN 

 

FİBROMİYALJİLİ KADINLARIN UYKU KALİTESİNİ ETKİLEYEN 

FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA 

Merve KESKİN,  Özge İPEK,  Banu BAYAR,  Kılıçhan BAYAR 

 

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDEKİ GÖĞÜS HASTALIKLARI 

KONSULTASYONLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ 

Özge ORAL TAPAN 

 

GESTASYONEL DİYABET TANISINDA YANLIŞ MEDYATİK YAYINLARIN 

DRAMATİK SONUÇLARI 

Melike Nur AKIN  

 

ÖĞRENCİLERİN KAVRAMA KUVVETİ VE OLASI İLİŞKİLİ FAKTÖRLERİN 

İNCELENMESİ: PİLOT ÇALIŞMA 

Özge İPEK,  Banu BAYAR,  Kılıçhan BAYAR 

 

SAĞLIK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEM ÇÖZME 

BECERİLERİ İLE SALDIRGANLIK EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

Seval KIRMAN,  Elçin BABAOĞLU 

 

   

 

 

 

 

 

 

GELECEK 

SALONU 

(08.30-10.00) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Serap ÖZ AYDIN 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZ STAJI 

HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ: BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ 

ÖRNEĞİ 

Esin BAŞARAN,  Yasemin SEZGİN,  Serap BAYTAR 

 

TÜRKİYE’DE SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU BÜNYESİNDE 

YER ALAN İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA BİR BAKIŞ 

Esin BAŞARAN,  Tolga ÇAĞATAY 
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BİYOTEKNOLOJİ VE GEN MÜHENDİSLİĞİ KONUSUNDA ORTAÖĞRETİM 

ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI 

Aysun SICAKER, Serap ÖZ AYDIN 

 

AFGAN MÜLTECİLERİN TÜRK KÜLTÜRÜNE UYUM SÜREÇLERİNE İLİŞKİN 

GÖRÜŞLERİ 

Mustafa ŞAHİN,  Serap BAKAL,  Öznur BALÇIN 

 

SURİYELİ MÜLTECİLERİN YOĞUNLUKTA OLDUĞU MAHALLELERDE 

YAŞAYAN TÜRK BİREYLERİN MÜLTECİLERE BAKIŞ AÇISININ İNCELENMESİ: 

TRABZON İLİ ÖRNEĞİ 

Mustafa ŞAHİN, Büşra KOŞUM,  Gamze Nur YÜKSEL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM  

SALONU 

(08.30-10.00) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Rıza AKYÜREK 

 

EGE BÖLGESİ TAHTACI SEMAHLARINDAKİ MÜZİKAL BENZERLİK, 

BİRLİKTELİK VE FARKLILIKLARIN İNCELENMESİ 

Rıza AKYÜREK 

 

ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN KEMAN EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME 

SÜREÇLERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 

Elif Gizem UYDURAN 

 

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ PİYANO ESERİNİ İLK ÇALIŞMA 

AŞAMASINDAKİ ÖĞRENME BAŞARILARI: PARÇADAN BÜTÜNE 

STRATEJİSİNE KARŞI ARMONİK ÖZETLEME STRATEJİSİ 

Özlem KANDEMİR 

 

SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ÖGESİ OLARAK HALK TÜRKÜLERİNİN 

GENÇLER ARASINDA TANINIRLIĞININ SAĞLANMASINDA DERLEME 

ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ (KOCAELİ TÜRKÜ DERLEMELERİ ÖRNEĞİ) 

Gülşen ERDAL 

 

YABANCILARA TÜRKÇE EĞİTİMİNDE KÜLTÜR TAŞIYICISI BAĞLAMINDA 

MUĞLA TÜRKÜLERİNİN KULLANIMI 

Ceren AKGÜN 

 

 

 

 

BİLİM  

SALONU 

(08.30-10.00) 

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL 

 

MÜHENDİSLİK TASARIMA DAYALI STEM EĞİTİMİ SÜRECİNİN İNCELENMESİ: 

SANDALYE YAPIMI ETKİNLİK ÖRNEĞİ 

Emine ÇİL, Meryem GÖRECEK BAYBARS 

 

TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN TURİZM SEKTÖRÜ ALGILARI, 

Arzu GÜRDOĞAN 
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KARİA UYGARLIĞI’NIN SİMGESİ ÇİFT AĞIZLI BALTA FİGÜRÜ VE TAKI 

TASARIMLARINA YANSIMALARI 

Canan KORK ÇİFCİ 

 

TURİZM SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ ETİK DAVRANIŞLARININ STAJYER 

BAKIŞ AÇISIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ, 

Arzu GÜRDOĞAN, Semra TETİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOLOJİ  

SALONU 

(08.30-10.00) 

Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Özgür YILDIZ 

 

THE ORIENT QUESTION IN HISTORY TEACHING 

Özgür YILDIZ 

 

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE AVRUPA’DA OSMANLI GENÇLERİ 

Ahmet VURGUN 

 

ATATÜRK’ÜN SÖYLEV VE DEMEÇLERİNDE TÜRK GENÇLİĞİNE MESAJI 

Osman KÖSE,  Zeynep ÖZDEM KÖSE 

 

YABANCI OKULLARDA KIZLARIN EĞİTİMİNE DAİR İKİ ÖRNEK: 

ARNAVUTKÖY AMERİKAN KIZ KOLEJİ VE ÜSKÜDAR AMERİKAN KIZ KOLEJİ 

Tuğba ÇALIŞKAN, Bayram AKÇA  

 

BİR BİLİM İNSANI: FUAT SEZGİN 

Zeynep ÖZDEM KÖSE, Osman KÖSE  

 

 

10.00-10.15 

 

Kahve Molası / Coffee Break 

10.15-12.15 PARALEL OTURUM IV / CONCURRENT SESSION IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       GENÇLİK 

SALONU 

(10.15-12.15) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Hikmet ASUTAY  

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ İŞLEMSEL DÜŞÜNME BECERİLERİNİN 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

Arzu DEVECİ TOPAL,  Aynur GEÇER,  Esra ÇOBAN BUDAK 

 

 

LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN NASIL BİR ÇEVREDE YAŞAMAK İSTEDİKLERİNİN 

POST MATERYALİST KURAM ÇERÇEVESİNDE İRDELENMESİ: PİLOT 

UYGULAMA 

Özgür TAŞKIN,  Merve Gül KÜLCÜ 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ANNE-BABAYA BAĞLANMA, KENDİNİ 

TOPARLAMA GÜCÜ VE BİLİŞSEL ESNEKLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLER 

ÖRÜNTÜSÜ: BİR YOL ANALİZİ ÇALIŞMASI 

Halil EKŞİ,  Sümeyye YÜCEL, K. Gamze YAMAN 
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RESİMLİ KİTAPLARDA FANTASTİK FİGÜRLER ARACILIĞIYLA DEĞERLER 

EĞİTİMİNE GİRİŞ KONUSUNUN İNCELENMESİ 

Hikmet ASUTAY, Emine TOK 

 

ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK ve BİLİM EĞİTİMİ (FEN EĞİTİMİ): DEĞERLENDİRME 

Özgür TAŞKIN 

 

TÜRKİYE ve AZERBAYCAN’DAKİ İLKÖĞRETİM ve ORTEÖĞRETİM 

DÜZEYİNDEKİ MÜZİK OKULLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER YÖNÜNDEN 

İNCELENMESİ 

Çağrı BAŞBUĞ, Şeydagül KAPÇAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELECEK 

SALONU 

(10.15-12.15) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Doç. Dr.  Sholpan Myrzakasymovna SHUINSHINA 

 

СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА – ВУЗ» В ПОДГОТОВКЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ; 

THE MATTER POINT OF A PROBLEM OF EDUCATION CONTENT CONTINUITY 

IN THE "SCHOOL - HIGH SCHOOL" SYSTEM IS IN THE PEDAGOGICAL 

PERSONNEL TRAINING 

Sholpan Myrzakasymovna SHUINSHINA,  Е. А. ALPEISOV,  K.K.BURUNBETOVA,  

А.А.ZHAKUPOV,  Р.К. КАСКАБАЕВА 

 

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ 

САМООПРЕДЕЛЕНИЮ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ШКОЛ ГОРОДА АСТАНЫ;  

PREPARATION OF STUDENTS FOR PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION 

FROM THE EXPERIENCE OF THE SCHOOLS OF ASTANA 

R.K. KASKABAEVA, B.K. MUKHAMEDZHANOVA,  A.A. KABDULİNOVA 

 

WEB-ТЕХНОЛОГИИ И ОПАСНОСТЬ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ ИХ РОЛИ В 

СОВРЕМЕННОМ ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ;  

WEB-TECHNOLOGIES AND THE DANGER OF EXAGGERATION OF THEIR 

IMPACT IN MODERN HIGHER EDUCATION 

D.N. SHUVAEV 

 

МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ;  

METHODS AND TECHNIQUES FOR THE DEVELOPMENT OF COMMUNICATIVE 

THINKING 

Altynay PAZYLOVA, Indira KALENOVA 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА АЗЕРБАЙДЖАНА В 

ПРОЦЕССЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Yagut ALIYEVA, Sevinc ALIYEVA 

 

FILMING REVOLUTION: A PARTICIPATORY LEARNING PRAXIS FMST 620 

Lamiae AIDI 
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EĞİTİM 

SALONU 

(10.15-12.15) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN 

 

TELECOLLABORATION ACTIVITY BETWEEN CHINESE AND TURKISH EFL 

LEARNERS: REFLECTIONS FROM TURKISH STUDENTS 

Ayşe TAŞKIRAN 

 

THE EFFECTIVENESS OF CREATIVE DRAMA FOR STRESS AND INTONATION 

INSTRUCTION IN EFL 

Perihan KORKUT,  Özkan ÇELİK,  Suat CAKOVA 

 

THE IMPLEMENTATION OF WRITE & IMPROVE TO ENHANCE EFL LEARNERS’ 

WRITING SKILLS 

Mehmet ABİ, Eda ÜSTÜNEL, Niall CURRY, Mustafa AKINCIOĞLU  

 

YABANCI BASIM STUDİO [21] A1 ALMANCA DERS KİTABININ KÜLTÜR 

AKTARIMI BAĞLAMINDA İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tuğba ÇARIKÇI KULA, Sevinç SAKARYA MADEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLİM  

SALONU 

      (10.15-12.15) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Hikmet YAZICI 

 

ÇOCUK ANLATIMIYLA POLİSİYE KURGU VE ELEŞTİREL BİR EĞİTİM 

TARTIŞMASI: ALPER KAMU 

Recep SAĞIROĞLU 

 

MUĞLA İLİNDEKİ ÇOCUK OYUN ALANLARININ BAZI BİLEŞENLER 

AÇISINDAN İNCELENMESİ VE YURTDIŞINDAN OYUN ALANI ÖRNEKLERİ 

Kadriye ÇAKMAK 

 

ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER İÇİN ADLİ KİMYA EĞİTİMİ 

Mustafa TÜYSÜZ, Ümmüye Nur TÜZÜN 

 

REHBER ÖĞRETMEN ADAYLARININ PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK DÜZEYLERİNİ 

YORDAMADA İLİŞKİ BAĞIMLILIKLARININ, KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN VE 

BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERİN ROLÜ 

 Serpil REİSOĞLU, Hikmet YAZICI, Hanife AYDIN  

 

REHBER ÖĞRETMEN ADAYLARINDA İLİŞKİ BAĞIMLILIĞININ BAZI 

DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERLE İLİŞKİSİ 

Hanife AYDIN, Serpil REİSOĞLU, Mustafa ŞAHİN 
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TEKNOLOJİ 

SALONU 

(10.15-12.00) 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Dr. Öğr. Üyesi Gürol ZIRHLIOĞLU 

 

FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUARINDA ÖĞRENCİ VİDEOLARI PROJESİNİN 

BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Melek ALTIPARMAK KARAKUŞ, Serpil DOĞRU 

 

FEN VE TEKNOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI DERSİNİN SINIF 

ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN DENEYLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI 

ÜZERİNDEKİ ETKİSİ 

Nebi ALTUNOVA, Gürol ZIRHLIOĞLU 

 

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ LABORATUVAR KULLANIMI 

ÖZYETERLİK ALGILARI VE BİYOLOJİ LABORATUVARI ENDİŞE 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Sultan ÇIKRIK 

 

PRE-SERVICE TEACHERS’ PERCEIVED COMPETENCE IN USING 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY 

Yasemin KIRKGÖZ 

12.00-13.00  Öğle Yemeği / Lunch Break 

13.15-15.15  PARALEL OTURUM V / CONCURRENT SESSION V 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GENÇLİK 

SALONU 

(13.15-15.15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK PANELİ I/ YOUTH PANEL I 

 

Panel Başkanı: Prof. Dr. H. Şule AYCAN 

 

LİSE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞI SANAL KAYTARMA 

DAVRANIŞLARININ ZAMAN YÖNETİMİ ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ: FETHİYE 

ÖRNEĞİ 

Aksu NARTUR, Hatice Gül GÖK 

 

YAPAY ZEKÂ, ROBOTLAR VE YAPAY ZEKÂNIN İNSANLIKLA OLAN 

GELECEĞİ 

Kayra Kaan AKPINAR 

 

HER ZAMAN GENÇ KALMAK İÇİN FİZİKSEL AKTİVİTE ALIŞKANLIĞI VE 

EGZERSİZ EĞİTİMİ 

Bilge Yekta DELLAL 

 

ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME SANATINDA İKİ TEKNİK ÖNERİ 

Saygın HERDEM 

 

EĞİTİMİN HEDEFİ 

Batuhan ALBAYRAK 

 

TÜRKİYE’DE YABANCI DİL POLİTİKASINDA AKSAYAN YÖNLER 

İnci GÜLLÜPINAR 
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EĞİTİM 

SALONU 

(13.15-15.15) 

 

Oturum Başkanı /  Chairperson: Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN 

 

KULLANICILARIN ONLINE GÖRÜNTÜLÜ SOHBET UYGULAMALARINA 

GİRME NEDENLERİNİN VE BU UYGULAMAYA YÖNELİK BAKIŞ AÇILARININ 

İNCELENMESİ 

Dilek KATIRCIOĞLU,  Ezgi SAYLAN,  Mustafa ŞAHİN 

 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ (YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ) 

Behiye ERTAŞ 

 

REHBER ÖĞRETMENLERİN OKULLARDA KARŞILAŞTIKLARI SORUNLARA 

İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Damla Nur ÖZTÜRK, Mustafa ŞAHİN 

 

ÇAĞDAŞ GENÇLİK EĞİTİMİNDE ÖZEL UYGULAMA MERKEZLERİ: 

Avustralya’da Sertika  4 ve 5  Kurs  Programları; Okul Stajları  ve Türkiye Karşılaştırması 

Mürsel AKDENK 

 

LİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KULLANDIKLARI ÇALGI ÇALIŞMA 

TAKTİKLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ 

Hüsnü Emre ÇİFTÇİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLİM 

SALONU 

(13.15-15.15) 

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Gülce COŞKUN ŞENTÜRK 

 

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZ- YETERLİK AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülce COŞKUN ŞENTÜRK 

 

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN SPORA YÖNELİK 

TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Halil Evren ŞENTÜRK 

 

İLKÖĞRETİM ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİNİN 

İNCELENMESİ 

Merve KESKİN,  Özge İPEK,  Banu BAYAR,  Kılıçhan BAYAR 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLERİNİN MESLEKİ 

PROFESYONELLİKLERİ VE TÜKENMİŞLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

Halil Evren ŞENTÜRK 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI VE ÖZ-

KONTROL ARASINDAKİ İLİŞKİDE GENEL ERTELEME DAVRANIŞLARININ 

ARACI ROLÜ 

Halil EKŞİ,  Tuğba TURGUT,  Erdem SEVİM 

 

ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ALANINDA KÜLTÜR AKTARIMI BAĞLAMINDAKİ 

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Tuğba ÇARIKÇI KULA, Sevinç SAKARYA MADEN 
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TEKNOLOJİ 

SALONU 

 

   (13.15-15.15) 

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Nevide AKPINAR DELLAL / Şengül 

BALKAYA 

 

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ENSTRÜMAN 

ÖĞRENİMLERİNDEKİ BAŞARI HEDEFİ YÖNELİMİ DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Mehtap AYDINER UYGUN 

 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STEAM EĞİTİMİNE İLİŞKİN SAHİP 

OLDUKLARI METAFORLARIN BELİRLENMESİ 

Yılmaz KARA 

 

ENSTRÜMAN ÖĞRENMEDEKİ YAKLAŞIMLAR ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Mehtap AYDINER UYGUN 

 

FEN ÖĞRETMENİ ADAYLARININ STEAM FARKINDALIKLARININ FARKLI 

DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Yılmaz KARA 

 

ENSTRÜMAN ÖĞRENİMİNDEKİ BAŞARI HEDEFİ YÖNELİMLERİ ÖLÇEĞİNİN 

DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ 

Mehtap AYDINER UYGUN 

 

PROJE ÇALIŞMALARINDA EĞİTİMİN ÖNEMİ 

Ahmet ESEN 

15.15- 15.30 Kahve Molası / Coffee Break 

  

GENÇLİK PANELİ II / YOUTH PANEL II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK 

SALONU 

(15.30-17.15) 

 

 
Panel Başkanı: Prof. Dr. Nihat AYCAN 

 

ROBOTİK TEKNOLOJİ, YAPAY ZEKÂ VE HUKUK 

Mehmet Buğra AKPINAR 

 

GÜNÜMÜZDE HEMŞİRELİK MESLEĞİNE OLAN İLGİ VE TERCİH SONRASI 

OLUŞAN SORUNLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Gülay BAŞ 

 

SAĞLIKLI BİR NESİL İÇİN BESLENME EĞİTİMİ VE BESLENMEDE DOĞRU 

BİLİNEN YANLIŞLAR 

Asiye Çağla DELLAL 

 

BİREYİN EĞİTİMİNDE ÖĞRETMEN YAKLAŞIMININ ÖNEMİ VE NİTELİĞİ 

Öykü Irmak ÖZKAN 

 

TÜRK EDEBİYATININ İNCELENMESİNDE TERCÜMENİN ROLÜ ÜZERİNE BİR 

DEĞERLENDİRME 

Kâmile YAVAŞ  

 

TEVFİK FİKRET’İN ŞİİRLERİNDE ‘’RABB-I MÜMKİNÂT’’ OLAN İNSAN 

Berat ABURŞU 
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15.30-16.30  

 

POSTER SUNUMU / POSTER PRESENTATION 

EVALUATION OF STUDENTS’ GYNECOLOGY APPLICATIONS WITH 

RIDIT ANALYSIS, 

Dilek ÖCALAN,  Yeşim CEYLANTEKİN,  Günseli KURT 

 

 
 

 

15.30–17.15 

 

 

PARALEL OTURUM VI / CONCURRENT SESSION VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELECEK 

SALONU 

(15.30–17.15) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Dr. Öğr. Üyesi Sabriye ŞENER 

 

IN-SERVICE ENGLISH LANGUAGE TEACHERS’ PERCEPTIONS ON TEACHER 

EFFICACY 

Sabriye ŞENER, Ayten ÇOKÇALIŞKAN  

 

BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETİM MATERYALİ GELİŞTİRME 

SÜRECİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ 

Sultan ÇIKRIK, Nurcan UZEL, Mustafa YEL 

 

İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL (İNGİLİZCE) HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİNİN 

HAZIRLIK PROGRAMI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

Şebnem İlhan AGAN,  Sabahattin DENİZ 

 

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MİKROSKOBİK İNCELEMEDE PREPARAT 

HAZIRLAMA VİDEO PROJELERİNİN LABORATUVAR TEKNİKLERİ ÜZERİNE 

ETKİLERİ 

Serpil DOĞRU, Melek ALTIPARMAK KARAKUŞ 

 

YABANCI DİL ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖZ YÖNETİMLİ ÖĞRENMEYE 

HAZIRBULUNUŞLUK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Şebnem İlhan AGAN,  Sabahattin DENİZ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM 

SALONU 

(15.30–17.15) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Özgür TAŞKIN 

 

TÜRKİYE’DE ÇEVRE EĞİTİMİ ARAŞTIRMALARININ KURAMSAL, İÇERİK VE 

YÖNTEMSEL AÇIDAN İRDELENMESİ: YAPILANDIRMACILIK YA DA 

KURAMSIZ DÜŞÜNME “İNDOKTRİNASYON” MU? 

Özgür TAŞKIN,  Merve Gül KÜLCÜ 

 

SINIF ÖĞRETMENLERİNİN PSİKOLOJİK SERMAYE DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ (YOZGAT İLİ ÖRNEĞİ) 

Behiye ERTAŞ 

 

DOĞU ve GÜNEYDOĞU GAZİLERİNİN PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK ve SOSYAL 

KORUYUCU FAKTÖRLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ,  

Şule HASANÇEBİ,  Mustafa ŞAHİN 
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BİLİMİN DOĞASI ÖĞRETİMİNDE DOĞRUDAN YANSITICI YAKLAŞIMA 

DAYALI ETKİNLİK SÜRECİNİN İNCELENMESİ: HİLELİ İZLER ETKİNLİK 

ÖRNEĞİ 

Meryem GÖRECEK BAYBARS, Emine ÇİL 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLİM  

SALONU 

(15.30–17.15) 

Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Vehbi BAYHAN 

LATMOS KAYA RESİMLERİNDE BULUNAN KADIN FİGÜRLERİ VE TAKI 

TASARIMLARINDA KULLANILMASI 

Canan KORK ÇİFCİ 

 

ANLATI METİNLERİ ÜZERİNE BİR KORPUS ÇALIŞMASI 

İlker AYDIN 

 

MİLENYUM GENÇLİĞİNİN AKIŞKAN EKLEKTİK KİMLİK ÖRÜNTÜLERİ 

Vehbi BAYHAN 

 

SEVİNÇ ÇOKUM’UN ROZALYA ANA HİKÂYESİ ÜZERİNE BAZI 

MÜLÂHAZALAR 

İlker AYDIN 

DERİN BEYİN (LIFE KINETIK) 

Oğuzhan GÖZEK 

 

YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE  KAVRAM HARİTASI 

KULLANIM YÖNTEMİNİN B2 SEVİYESİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN 

OKUDUKLARINI ANLAMA BECERİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

Yüksel GİRGİN 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOLOJİ  

SALONU 

(15.30–17.15) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:   Dr. Öğr. Üyesi Mustafa GİRGİN  

 

REHBER ÖĞRETMENLERİN KARİYER GELİŞİMİ 

Eda BULUT YAZICI, Hikmet YAZICI 

 

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN MEKÂNSAL DÜŞÜNME VE UZAMSAL 

GÖRSELLEŞTİRME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ 

Mustafa GİRGİN, Burçak BOZ 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YAŞAM DOYUMUNUN, ANNE- BABADAN 

ALGILANAN PSİKOLOJİK KONTROL VE OLUMSUZ DEĞERLENDİRİLME 

KORKUSU DEĞİŞKENLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Halil EKŞİ, Hatice TUZCU, K. Gamze YAMAN 

 

REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDE VE OKULLARDA UYGULANAN 

BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİNİN İNCELENMESİ 

Tuğba ATEŞ,  Hikmet YAZICI 

 

17.30-19.30 

 

GENÇLİK  

SALONU 

 

ÇALIŞMA ATÖLYESİ / WORKSHOP 

 
Uygulamalı Etkinlik Temelli Atölye Çalışması  

"Sınırlı Malzemeyle Sınırsız Zekamızı Kullanarak Neler Yapabiliriz ?” 

 Teyfik Fikret COŞKUN 
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3. Gün, 06 Ekim 2018-Cumartesi 

3. Day, October 06, 2018 – Saturday 

 

 

08.30-10.00 PARALEL OTURUM VII / CONCURRENT SESSION VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK 

SALONU 

(08.30-10.00) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Prof. Dr. Bilal DUMAN 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNOVASYONA YAKLAŞIMLARI 

Mehmet ÇOLAK,  Tahsin ÇETİN,  İmam YAPICI 

 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN SURİYELİ ALGISI: KOCAELİ İLİ KÖRFEZ İLÇESİ 

ÖRNEĞİ 

Volkan Alparslan KILIÇ 

 

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN "SARI GELİN: ERMENİ SORUNUNUN İÇ YÜZÜ" 

BELGESELİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 

Pınar GÜN, Bayram AKÇA 

 

LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİNDE YER ALAN NİTELİKLİ OKULLAR HAKKINDA 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ İLE İLGİLİ NİTEL BİR 

ARAŞTIRMA (TRABZON İLİ ÖRNEĞİ) 

Mustafa ŞAHİN,  İrem SÜLEYMAN,  Merve KANİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GELECEK 

SALONU 

(08.30-10.00) 

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Melek ÇAKMAK 

 

TEACHER CANDIDATES’ PERCEPTIONS ABOUT MENTOR TEACHERS IN 

TEACHING PRACTICUM 

Melek ÇAKMAK 

 

SOSYAL BİLGİLER DERSİNİN ÖĞRENİLMESİNDE ÖDEVİN ROLÜ: MUĞLA 

ÖRNEĞİ 

Nihat AYCAN,  Hayal AKGÜN 

 

PRE-SERVICE TEACHERS’ PERCEPTIONS ABOUT CONCEPTS OF TEACHING, 

LEARNING AND EDUCATION 

Melek ÇAKMAK 

 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE OKUL DIŞI ÖĞRENME 

ORTAMLARI 

Ulaş KUBAT 

 

BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI MAHALLE İLKOKULLARININ SORUNLARININ 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ 

Kısmet DELİVELİ 

 

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA SINIF YÖNETİMİ 

BOYUTLARI 

Ulaş KUBAT 
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EĞİTİM 

SALONU 

(08.30-10.00) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Dr. Öğr. Üyesi Ceren UĞUZ GENÇER 

 

TÜRKİYE’DEKİ TIP FAKÜLTELERİNDE ANATOMİ EĞİTİMİ VE SÜRESİ 

Ceren UĞUZ GENÇER 

 

MUĞLA ÖZEL YÜCELEN HASTANESİ KORONER ANJİYOGRAFİ ÜNİTESİNİN 

MUĞLA İLİ KALP HASTALIKLARI VE KALP SAĞLIĞI EĞİTİMİ ÜZERİNE 

KATKILARI 

Nuri KÖSE 

 

THE PRESENCE OF SYSTOLİC AND DİASTOLİC HYPERTENSİON AND İTS 

CORRELATİON WİTH CLİNİCOPATHOLOGİCAL VARİABLES OF PCOS 

Tarık YILDIRIM, Eyüp AVCI 

 

TIP FAKÜLTELERİNDE PATOLOJİ EĞİTİMİ 

Yelda DERE, Ceren Uğuz GENÇER 

 

RİSKLİ ALKOL KULLANIMI OLAN VE OLMAYAN BİREYLERDE SOSYAL 

ANKSİYETE VE SOSYAL DESTEK TÜRLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

İNCELENMESİ 

Süleyman KAHRAMAN, Gözde AVAR 

 

RİSKLİ ALKOL KULLANIMI OLAN KİŞİLERDE YALNIZLIK VE ALEKSİTİMİ 

DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ 

Uzma ÇELİK, Süleyman KAHRAMAN, Ali DAYİ 

 

 

 

 

 

 

 

BİLİM 

SALONU 

(08.30-10.00) 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ 

 

ACTION RESEARCH TO PROMOTE TEACHERS’ PROFESSIONAL 

DEVELOPMENT 

Yasemin KIRKGÖZ 

 

İLK VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK GIDA VE BESLENME 

OKURYAZARLIĞI (GBO) ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE VERSİYONUNUN GEÇERLİLİK 

VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI 

Dilek DEMİR,  Murat BEKTAŞ,  Şenay DEMİR 

 

THE IMPACT OF INTERNSHIP PROGRAM EXPERIENCES TOWARDS 

STUDENTS’ SOFT SKILLS DEVELOPMENT 

Munawaroh ZAİNAL, Olivia TRİCİANA  

 

ANTİK ÇAĞDA MUĞLA VE ÇEVRESİNDEN BİLİMİN DOĞUŞU 

Nihat AYCAN, H. Şule AYCAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:   Prof. Dr. Hatice Nur ERKIZAN 

 

FREIRE’IN HÜMANİST EĞİTİM ANLAYIŞI ÜZERİNE YA DA OLUŞTAN İNSANİ 

VAR OLUŞA DOĞRU 

Hatice Nur ERKIZAN 

 

KARŞILAŞTIRMALI SERBEST ZAMAN VE SAĞLIK TERAPİSİ KOÇLUĞU 

MESLEĞİNDE SERTİFİKA IV KURSLARI: (Avustralya; Türkiye ve Suudi Arabistan’da Serbest Zaman 

ve Sağlı Koçluğunda  Uygulamalı Terapi Programları; Sağlık ve Aile Kliniklerinde Mesleki Çalışmalar; Melbourne; 
Samsun ve Mekke Örneği) 
Mürsel AKDENK, İbrahim KURT, Cumaali YAVUZ 
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TEKNOLOJİ  

SALONU 

(08.30-10.00) 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE YAŞAM 

KALİTESİ İLİŞKİSİ 

Özge İPEK,  Banu BAYAR,  Kılıçhan BAYAR 

 

HARMANLANMIŞ ÖĞRENMENİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ÇEVRİMİÇİ 

ÖĞRENME ARAÇLARINA YÖNELİK BİR İNCELEME 

Yeşim SÜRMELİOĞLU, Süleyman Sadi SEFEROĞLU 

 

10.00-10.15 

 

Kahve Molası / Coffee Break 

 

10.15-12.15 PANEL (Keynote Speakers) 

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK 

SALONU 

 

Panel Başkanı: Prof. Dr. Bilal DUMAN 

 

Prof. Dr. Onur Bilge KULA 

  

“Gençlerin Kültürel Üst-ben ile Gerilimli İlişkisi ya da Sokrates Gençleri Yoldan Çıkardı 

mı?” 

 

Prof. Dr. Mustafa Volkan COŞKUN 

 

“Bağımsız ve Yapıcı Düşünce Evreninin Oluşmasında Eğitimin Önemi” 

 

Prof. Dr. Bilal DUMAN 

 

“Eğitimsel Nörobilim Perspektifinden; Toplumsal Nöral Ağın Bir Parçası Olarak Genç 

Kendini Nasıl Analiz Etmeli?” 

 

 

 

12.15-13.30 

 

Öğle Yemeği / Lunch Break 

 

13.30-15.30 PARALEL OTURUM VIII /  CONCURRENT SESSION VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK 

SALONU 

(13.30-15.30) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadan ÖKMEN 

 

SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE YARDIMSEVERLİK DEĞERİNİN KAZANIMINDA 

İŞBİRLİKLİ ÖĞRENME MODELİNİN ETKİSİ 

Tuncay CEYLAN, Birgül KÜÇÜK TURGUT 

 

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ DEŞİFRE BECERİLERİ İLE ARMONİ VE 

PİYANO DERSİ BAŞARILARININ İLİŞKİSİ 

Ezgi ODABAŞ, M. Kayhan KURTULDU 
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 LİSE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ (9, 10, 11 VE 12. SINIFLAR) 2013 VE 2017 

YILI ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK 

İNCELENMESİ 

Ahmet Şadan ÖKMEN 

 

FEN BİLGİSİ DERSİNDE AKILLI TAHTA UYGULAMALARINA İLİŞKİN 

ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 

Ulaş KUBAT 

 

 

 

 

 

 

 

GELECEK 

SALONU 

(13.30-15.30) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Dr. Öğr. Üyesi Harun KESKİN 

 

MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM MÜZİĞİ 

BESTELEME DERSİNE KARŞI TUTUMLARI 

Harun KESKİN 

 

TÜRKİYE’DEKİ TULUM ENSTRÜMANININ YAPISAL KAYNAKLI İCRA 

ZORLUKLARI VE KISITLILIĞI 

İrfan ÇALIK 

 

 

EDEBİYAT EĞİTİMİNİN ÖNEMİ: ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAVI HAZIRLIK 

KİTAPLARINDA YAZARLAR VE ESERLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

VE ÖNERİLER 

Şebnem ÖZKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EĞİTİM 

SALONU 

(13.30-15.30) 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof Dr. Nihat AYCAN 

 

MUĞLA ÜNİVERSİTESİ’NDEN MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ’NE 

Nihat AYCAN, H. Şule AYCAN 

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL SPOR 

FAALİYETLERİNE KATILIMININ İNCELENMESİ  (ANKARA ÖRNEĞİ) 

Abdulkerim ÇEVİKER,  Hasan Erdem MUMCU,  Faruk YAMANER 

 

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYETE DAYALI MESLEK 

SEÇİMLERİ ALGILARI 

Behiye ERTAŞ 

 

MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL VE KÜLTÜREL 

ÖZELLİKLERİ 

Eyüp AKÇETİN, Nilsun SARIYER 

 

FEN BİLGİSİ VE İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ 

KİMYAYA KARŞI TUTUM, MOTİVASYON VE ÖZ-YETERLİKLERİNİN 

BELİRLENMESİ 

Eylem YALÇINKAYA ÖNDER,  Aylin ÇAM 

 

KARŞILAŞTIRMALI ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE ÖZEL PEDAGOJİK TERAPİ 

UYGULAMALARI: (Avustralya’da Sertika  3 ve 4 Özel Pedagojik Terapi Kursları 

Programları; Okul Stajları  ve Türkiye Uyarlaması) 

Mürsel AKDENK  
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BİLİM  

SALONU 

(13.30-15.30) 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Doç. Dr. Eyüp AKÇETİN 

 

ÇALIŞAN VE ÇALIŞMAYAN KADINLARIN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ 

DAVRANIŞLARI VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN 

BELİRLENMESİ 

Selen MÜFTÜOĞLU,  Kübra AYAZ 

 

EĞİTİM YOLUYLA GÜÇLENME: KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞAN BEKÂR 

KADINLARIN TOPLUMSAL CİNSİYET HİYERARŞİSİ DENEYİMLERİ 

Özlem ŞAHİN GÜNGÖR,  İmam YAPICI  

 

ADÖLESANLARIN KALP SAĞLIĞINI GELİŞTİRMEYE YÖNELİK TUTUMLARI 

VE BESLENME-EGZERSİZ DAVRANIŞLARI 

Emine DEPBOYLU, Güngör GÜLER 

 

AİLE ORTAMINDA YAŞAYAN YAŞLI BİREYLERİN ÖZ BAKIM GÜCÜNÜN 

İNCELENMESİ: BİR PİLOT ÇALIŞMA 

Özge İPEK,  Banu BAYAR,  Kılıçhan BAYAR 

 

ENGELLİLERDE ÖZEL BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ TERAPİSİNDE 

SERTİFİKA III VE IV ÖZEL EĞİTİM PROGRAMLARI: (Avustralya ve Türkiye’de  

Teorik ve Pratik Yaklaşımlar ; Avustralya Spor Terapisi Koleji ve Türkiye Ondokuz 

Mayıs Üniversitesi Uygulamaları) 

Mürsel AKDENK  

 
 

 

 

 

 

 

 

TEKNOLOJİ  

SALONU 

(13.30-15.30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞANVER 

 

DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİNE DİL FELSEFESİ ÜZERİNDEN BİR 

ZEMİN ARAYIŞI: DEMOKRASİ DİLİNİN EDİNİMİ 

Aytaç ODACILAR 

 

GENÇLERLE İLGİLİ BASINDA ÇIKAN HABERLERİN DEĞERLER EĞİTİMİ 

AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Mehmet ŞANVER, Özgür ERAKKUŞ 

 

 

AZERBAYCAN TİYATROSU ÖNCÜLERİNDEN NECEF BEY VEZİROV’UN 

MAKALELERİNDE “EĞİTİM” TEMASI 

Ümit AKIN 

 

KÖY ENSTİTÜSÜ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL VE SINIF ATMOSFERİNDEKİ 

TUTUMLARININ İNCELENMESİ 

Melek AYAZ,  Mustafa ŞAHİN 

 

15.30-15:45 

 

Kahve Molası / Coffee Break 
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15.45-17.45 PARALEL OTURUM IX /  CONCURRENT SESSION IX 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENÇLİK 

SALONU 

(15.45-17.45) 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Şadan ÖKMEN 

 

ÖZÜRLÜ ÇOCUKLARIN ANNELERİNİN DEPRESYON DÜZEYLERİNİN 

İNCELENMESİ 

Merve KESKİN,  Özge İPEK,  Banu BAYAR,  Kılıçhan BAYAR 

 

EĞİTİMCİ VE EBEVEYNLERİN OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN 

ÇOCUKLARA YÖNELİK UYGUN EĞİTİM ORTAMLARI HAKKINDAKİ 

GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ 

Fulden TUNÇ, Erhan ALABAY 

 

ÇOCUKLARIN BENZETME ÜRETME BECERİLERİ ÜSTÜNE BİR ARAŞTIRMA 

Esra KUZ, Nihat BAYAT 

 

TASARIMCI DÜŞÜNCE VE DÜNYADA İLKÖĞRETİM DÜZEYİNDE KULLANIMI 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Özlem KURT ÇAVUŞ 

 

GENÇLERİN GELECEĞE YÖNELİK ALGILARI 

Nevide AKPINAR DELLAL, Şengül BALKAYA 

 
 

 

 

 

 

 

GELECEK 

SALONU 

(15.45-17.45) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Prof Dr. Nihat AYCAN 

 

TOPLUMUNUN GELECEĞİNİ EĞİTİM FAKÜLTELERİ ÜZERİNDEN OKUMA, 

Nihat AYCAN 

 

OSMANLI MEDRESE EĞİTİMİNİN İŞLEVSİZLEŞMESİNE DAİR BİR ANALİZ, 

Gürsoy AKÇA 

 

ATATÜRK’ÜN EĞİTİM- KÜLTÜR DEVRİMLERİNİN SOSYOLOJİK AÇIDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ (1920-1938 ) 

Rabia KOCAMAN AYDIN 

 

TÜRKİYE’DE ÖNLİSANS PROGRAMLARINDA UZAKTAN ÖĞRETİMİN 

DURUMU 

Serap BAYTAR,  Hüseyin Tolga ÇAĞATAY 

 

ÇEVRE EĞİTİMİNİN ÖNEMİ VE SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÇEVRE 

EĞİTİMİNİN ÇEVRE BİLİNCİ GELİŞTİRMEDEKİ ROLÜNE İLİŞKİN YAPILMIŞ 

ÇALIŞMALARIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Hayal AKGÜN,  Nihat AYCA 
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EĞİTİM 

SALONU 

(15.45-17.45) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson: Doç. Dr. Vural HOŞGÖRÜR  

 

EĞİTİMDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN YÖNETİMİ 

Vural HOŞGÖRÜR  

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ AÇISINDAN SOSYAL SORUNLAR (İNŞAAT 

SEKTÖRÜNDE UYGULAMA 

Mehmet ÇOLAK,  Tahsin ÇETİN,  Şeref ŞEVİK 

 

DÜŞLERLE BİLİM PROJESİNE KATILAN ÇOCUKLARIN YARATICILIK 

DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Ezgi ORAL,  Yasemin ÖZGÜN,  İlgi ŞEMİN 

 

EĞİTİMDE 3D, SİMULASYON MODELLERİNİN KULLANIMINA BAKIŞ 

AÇILARININ İNCELENMESİ VE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ İÇİN 

MODEL ÖNERİSİ 

Ladin YILDIRAN GÜN, Nisa AKIN 

 

DÜŞLERLE BİLİM PROJESİ UYGULAMALARININ BİLİMSEL SÜREÇ 

BECERİLERİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ 

Betül ÖZKUL,  Yasemin ÖZGÜN,  Ezgi ORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİLİM 

SALONU 

(15.45-17.45) 

 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Doç. Dr. Eyüp AKÇETİN 

 

REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİNDEKİ PERSONELİN ÖRGÜTSEL 

SİNİZM DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ 

Mustafa ŞAHİN, Alparslan OKUMUŞ 

 

EĞİTİMDE İŞ İSTİHBARATI UYGULAMASI (MSKÜ YABANCI DİLLER 

YÜKSEKOKULU HAZIRLIK PROGRAMI ÖRNEĞİ) 

Eyüp AKÇETİN, Eda ÜSTÜNEL, Ufuk ÇELİK  

 

EXPLORING THE POTENTIAL OF PROBLEM-BASED LEARNING IN AN ESP 

COURSE IN PRE-SERVICE TEACHER EDUCATION 

Yasemin KIRKGÖZ 

 

ENDÜSTRİ 4.0 İLE DEĞİŞEN VE GELİŞEN EĞİTİM YAPISI 

Deniz YALÇINKAYA,  Sümeyye KORKMAZ,  Abuzer KARATAŞ 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNOLOJİ  

SALONU 

(15.45-17.45) 

 

Oturum Başkanı / Chairperson:  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞANVER 

 

ORTAOKULÖĞRENCİLERİNE GÖRE VATANSEVERLİK DEĞERİ 

Mehmet Zeki GÖKSU 

 

BİR EĞİTİM VE İSTİKLAL MÜCAHİDİ İSLAM BEY KABULZADE 

Ümit AKIN 

 

DEĞERLER EĞİTİMİNDE “ANLAM”IN KAVRANMASINA DAİR YENİ BİR DİLİN 

İMKÂNI ÜZERİNE 

Ayşe KARAKÖSE 
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"DİN EĞİTİMİ" TAMLAMASINDAKİ "DİN" KAVRAMI ÜZERİNE 

Mehmet ŞANVER, Cevdet TEKİN 
 

OKUL DIŞI ÖĞRENME DESTEKLİ STEM ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİLERİN FEN 

AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ  

Büşra Tuğçe KAYABAŞ Güliz AYDIN 

 
 

 

4. Gün, 07 Ekim 2018- Pazar 

4. Day, October, 07, 2018-Sunday 

 

 

 

 

 

 

11.00-12.30 

 

 

 

 

KAPANIŞ OTURUMU / FINAL SESSION  

 

 

 


