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Ord. Prof. Dr. Aydın KAZIMZADE Bakü Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Azerbaycan 
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Prof. Dr. Asəf ZAMANOV Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azerbaycan 
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Prof. Dr. Buludxan XƏLİLOV Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Filoloji Azerbaycan 

 Fakültesi Dekanı  

Prof. Dr. Cəfər CƏFƏROV Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Rek- Azerbaycan 

 törü  

Prof. Dr. Elçin MEMMEDOV Bakü Devlet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Azerbaycan 

 Dekanı  

Prof. Dr. Hüseyin ASKEROV Bakü Devlet Üniversitesi Dil ve Edebiyat Tedrisi Azerbaycan 
 Kürsüsü Başkanı  

Prof. Dr. Petrova Tatyana Nikolaevna Mari Devlet Üniversitesi Rusya 

Prof. Dr. İzzet RÜSTEMOV Bakü Devlet Üniversitesi Sosyoloji Kürsüsü Azerbaycan 
 Başkanı  

Prof. Dr. Nigar ABBASZADƏ Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi Azerbaycan 
 

Prof. Dr. Rabiyet ASLANOVA Bakü Devlet Üniversitesi Felsefe Kürsüsü 

Başkanı 

Azerbaycan 

Prof. Dr. Ramiz ASKER Bakü Devlet Üniversitesi Türkoloji Kürsüsü 

Başkanı 

Azerbaycan 

Prof. Dr. Tehran ELİŞANOĞLU Nizami adına Edebiyat Enstitusu Azerbaycan 

Prof. Dr. Almas BİNNƏTOVA Nizami adına Edebiyat Enstitusu Azerbaycan 

Prof.Dr. Fuad MEMMEDOV Devlet İdarecilik Akademisi Azerbaycan 

Prof.Dr. Recep Ebdülelioğlu Ağayev Naxçıvan Dövlet Universitesi Azerbaycan 

Doç .Dr. Elman NESİROV Devlet İdarecilik Akademisi Azerbaycan 
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Doç. Dr. Aygün BAĞIRLI Diller Üniversitesi Azerbaycan 
 

Doç. Dr. Korkmaz MUSTAFAYEV Diller Üniversitesi Azerbaycan 

Doç. Dr. Elmira GOCAYEVA Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversitesi Azerbaycan 

Doç. Dr. Mürteza HASANOĞLU TDevlet İdarecilik Akademisi Azerbaycan 

Doç. Dr. Toğrul HALİLOV Nahçıvan Üniversitesi Azerbaycan 

Doç. Dr. Lala HASANOVA Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi-UNEC Azerbaycan 

Doç. Dr. Yagut ALIYEVA Bakü Devlet Universitesi Azerbaycan 

Dr. Nazim CAFEROV Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi-UNEC Azerbaycan 

Dr.Sugra Humbatova Azerbaijan State University of Economy  

Dr. Taleh XELİLOV Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan 

Prof. Dr. Akmatali Alimbekov Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan 

Prof. Dr. Cangoroz KANİMETOV İ. Arabayev Üniversitesi Kırgızistan 

Prof. Dr. Ceenbek Alimbayev Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi Kırgızistan 

Prof. Dr. Tuuganbayu Konurbayev İ. Arabayev Üniversitesi Kırgızistan 

Prof. Dr. Tashtan Siyaev Narin Devlet Üniversitesi Kırgızistan 

Doç. Dr. Mislimkan Aydarova Batken Devlet Üniversitesi Kırgızistan 

Doç. Dr. Nurlan Şadıev Oş Devlet Üniversitesi Kırgızistan 

Dr. Roza ABDIKULOVA Milli Eğitim Akademisi Kırgızistan 

Prof. Dr. Каldibek Boleev Taraz Beşerı Bilimler Üniversitesi Kazakistan 

Prof. Dr. Mukhtarkhan Orazbay Yabancı Diller ve Yüksek Kariyer Üniversitesi Kazakistan 

Prof. Dr. Tynyshtyk Yermekova Kazakstan Egitim Akademisi Kazakistan 

Prof. Dr. Zamira Baubekova Kazakstan Egitim Akademisi Kazakistan 

Doç. Dr. Fatima KOZYBAKOVA El Farabi Milli Üniversitesi Kazakistan 

Doç. Dr. Muhamedrahim Kursabaev Astana Turizm Üniversitesi Kazakistan 

Dr. Elvin HASAN Eğitim Bakanlığı Makedonya 

Naranstal DELGERKHUU Mongolian University of Science and Technology Mogolistan 

Prof. Dr. Nizameddin MAHMUDOV Özbekistan Bilimler Akademisi Dil ve Edebiyat 

Enstitüsü 

Özbekistan 

Prof. Dr. Shuxrat SiROJiDDiNOV Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Özbekistan 

Arş. Gör. İlyos İSMOiLOV Taşkent Devlet Özbek Dili ve Edebiyatı Üniversitesi Özbekistan 

Doç. Dr. Odil KUYSiNOV Nizami Taşkent Devlet Pedagojik Üniversitesi Özbekistan 
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ÖZET 
 

İlköğretim bir eğitim hayatının temelini oluşturur. Eğitim ve öğretimin temelindeyse kavramlar yatar. İlkokulda 

yanlış öğrenilen bir kavram öğrencinin hayat boyu öğrenim hayatını olumsuz etkiler. Bu nedenle bu çalışmayla 

öğretmenlerin kavram öğretimi yöntemlerini kazanmaları amaçlanmıştır. Çalışma nitel açıdan desenlenmiş olup 

bir durum çalışmasıdır. Çalışma grubunu özel bir okulda öğretmenlik yapan 16 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. 

Çalışmada öğretmenlere verilen eğitim sonrasında öğrenme becerilerini ölçmek amacıyla yarı yapılandırılmış 

görüşme formları kullanılmıştır. Ayrıca eğitim esnasında öğretmenlerden alınan geri bildirimler çalışma bulgu- 

larında kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; öğretmenlerin kavram öğretimi modellerine müfredat kaygısı, zaman 

darlığı nedenleriyle yeterince zaman ayıramadıkları, ayırdıkları vakitlerde özellikle kavram haritalarını kullan- 

dıkları görüşmelerden elde edilen verilerle ulaşılmıştır. 

 

THE EFFECT OF CONCEPTUAL TEACHING APPROACHES IN-SERVICE TRAINING PROGRAM 

ON CLASSROOM TEACHERS’ CONCEPT TEACHING SKILLS IN SCIENCE COURSE 

 

ABSTRACT 
 

Primary education forms the basis of an educational life. Concepts are the basis of education and training. A con- 

cept learned incorrectly in primary school negatively affects the lifelong learning life of the student. Therefore, 

with this study, it is aimed for teachers to gain concept teaching methods. The study is qualitatively patterned and 

is a case study. The study group consists of 16 classroom teachers teaching in a private school. In the study, semi-

structured interview forms were used to measure the learning skills after the training given to the teachers. In 

addition, the feedback received from the teachers during the training was used in the study findings. In the results 

of working; Concept teaching models of the teachers were reached with the data obtained from the inter- views, 

where they could not allocate enough time due to curriculum concerns, time constraints, and especially when 

they used concept maps. 
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KAVRAM ÖĞRETİMİ YAKLAŞIMLARI HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINA YÖNELİK SINIF 

ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ 

 

1.Giriş 
 

Eğitim bir ulus için şüphesiz en önemli unsurlardan biri olmuş ve birçok araştırmacı tarafından üzerinde çalışıl- 

mıştır. Eğitimi bireyin mesleki yeterliliğe kavuşmasını sağlayan, bireylerin özellikle yüksek öğretimi esnasında 

keşfedilmemiş bir sanat yeteneğinin fark edilmesini hedefleyen, toplumsal değerlerin gelecek nesillere aktarımını 

destekleyen bir unsur olarak niteleyen Demirel (2004) eğitimi, eğitim programını; konular listesi, derslerin içe- 

rikleri, sıralaması, okulun içinde veya dışında öğretilen her şey olarak tanımlamıştır. Tüm bu tanımların ortak 

özellikleri en genel tanım haliyle eğitim “Bireyin kendi öz yeterliliklerini, yeteneklerini fark etmesini sağlayacak, 

bilişsel anlamda geliştirecek, öğrenme sevgisini arttıracak bir süreçtir.” Eğitimdeyse öğrenme süreçlerini önemle 

etkileyen bilişsel beceriler geliştikçe bir üst boyut olan üst biliş becerileri karşımıza çıkmaktadır. 

Öğretmenler üst düzey beceriler bakımından kavram öğrenme, problem çözme, stratejilerin değişik alanlarda 

kullanılması ve üst biliş içeriklerinin önemi konusunda fikir birliğine varma eğilimindedir ve eğitimciler bu ko- 

nuların derslere eklenmesini tavsiye etmektedirler (Presley ve Mc Cormick, 2007). 

Öğrenci seviyeleri dikkate alınarak hazırlanan üstbilişsel ders planının, öğrenme üzerindeki üst biliş stratejilerine 

farklı açılardan bakılarak, öğrencilerin pratik zekâlarında anlamlı bir farklılık oluşturduğu görülmüştür (Flavell, 

1979). Üstbiliş, öğrencilerin farklı durumlara yönelik yaklaşım sergileme özelliklerini desteklemektedir (Kara- 

man, Şahin, Durukan, 2014). 

Bilim ve teknolojide meydana gelen gelişimler ve devletlerin farklı öğretim programları hazırlama eğilimleri ile 

birlikte ülkemiz de sürece dahil olarak 2004 yılında Fen ve Teknoloji Öğretim Programı geliştirilmiştir, 2013 

yılında devamında ders Fen Bilimleri olarak isim değiştirmiş ve programda üst düzey bilişsel becerilerin (analiz 

etme, değerlendirme ve yaratma) gelişimi desteklenmiş, ayrıca öğretim sürecine bilimsel süreç becerileri (bilimse 

araştırma yapma, sınıflama, karşılaştırma, çıkarım yapma, üst bilişsel beceriler, vb.) dahil olmuştur. Son olarak 

ise 2017 yılında program istenilen son halini almıştır. Hazırlanan eğitim programlarında ele alınan konulardan en 

önemlisi özellikle Fen Bilimleri dersine yönelik kavram öğrenme becerileridir. Programda da önemle ele alınan 

kavram öğretimi becerileri öğrencilerin eğitim öğretim hayatlarını etkileyen önemli noktalardandır. 

Yaşamımız boyunca öğrendiğimiz kavramların, bilgilerin düzenlenmesinin ve kalıcı öğreniminin bir yolu da kate- 

gorilere ayırmaktır (Medin& Rips,20015). Fen Bilimleri dersindeyse öğrenciler kavramları; madde (örneğin; can- 

lı-cansız varlıklar, mikroplar vb.), işlemler (örneğin; büyüme, gelişme, fotosentez, kırılma vb.), ruhsal durumlar 

(örneğin; merak, ilgi, şüphe vb.) olarak geliştirirler. Eğitimde kullandığımız dilse genellikle kavramları yansıtmak- 

tadır. Kavramlar ise onları anlamlı ve doğru kategorize ettiğimizde anlam kazanırlar (Brunning ve diğerleri,2014). 

Öğrenciler Fen Bilimleri dersinde önce yaşam deneyimlerinde öğrendikleri kavramlar ile birlikte gelirler. Onlara 

öğreteceğimiz “kural ve kavramları” koşarken, bir nesneyi yüksek bir yeden fırlattıklarında, düştüklerinde, kaydı- 

raktan kayarken vb. halde öğrenirler. Öğrencilerin bu bilgileri kimi zaman oldukça faydalıdır ancak kimi zamansa 

öğrendikleri bilgiler hatalıdır ve bu bilgiler sonraki öğrenmelerini engelleyecek kavram yanılgıları oluşturacaktır. 

Bu yanılgıları çözmeninse en iyi yollarından birisi çocuğu hatalı bilgisi ile yüzleştirmektir. Öğrenci kavrama ait 

yanılgısını fark ederken ve bu yanılgıyı düzeltirken öğretmenler geleneksel yöntemlere ek olarak öğrenci dikka- 

tini arttıracak, uzun süreli hafızalarına eklenilecek modern yöntemleri kullanmalılardır (Uyanık ve Dindar,2016; 

Sarı Ay ve Aydoğdu,2015; Erdoğan ve Cerrah Özsevgeç,2012; Sezgin,2009; Yağbasan ve Gülçiçek,2003). 

 
 

Öğrencilere Fen Bilimleri dersine yönelik kavram öğretiminde çoklu ortam materyalleri (Sezgin,2009), öy- 

küleştirme yöntemi (Özden,2012), kavram karikatürleri, analojiler (Özyılmaz ve Akamca,2008), drama (Ayas ve 
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diğerleri, 2007) ,öz değerlendirme (Anagün,2014), kavram haritaları ve tanılayıcı dallanmış ağaç (Çelikka- 

ya,2014),akran öğrenimi (Şimşek ve Yeşiloğlu, 2014), çoklu zeka yöntemiyle (Köksal,2006), kavramsal değişim 

metinleri( Uyanık ve Dindar,2016) başta olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılabilir. 

Klaussmeier(1992) oluşturduğu ilk örnek teorisinde kavram öğretiminde verilen ilk örneğin çok önemli olduğunu 

ve anlamlı öğrenmeyi oluşturduğunu belirtmiştir. Kavram önce somut aşamaya geçer(eşkenar üçgen tanımlanır 

ve ikizkenar üçgenden farkını öğrenir), sonra kimlik aşaması(eşkenar üçgeni farklı biçim ve boyutlarda görür ve 

seçer), sonrasında sınıflama aşaması(eşkenar üçgeni diğer üçgenlerden ayırt edilen özelliklerini fark eder) ve son 

olarak soyut aşamaya(eşkenar üçgen açıları ve kenarları birbiriyle aynı açıda veya uzunlukta olan üçgendir ve 

diğer üçgen türlerinden bu özelliğiyle ayrılır) ulaşır ve anlamlı öğrenme gerçekleşir. 

Tennyson ve diğerleri (1980)’nin kavram öğretim modelindeyse kavram aşamalı olarak öğrenilir; 
 

• Kavramları isimlendir 

• Kavramı tanımla 

• İlişkili niteliklerini ver 

• İlişkisiz niteliklerini ver 

• Örnekleri say 

• Örnek olmayanları say. 

Deneyimlerin üstbilişe katkısı büyüktür (Brown, 1978). Üstbilişsel stratejiler, bireylerin bilişsel etkinliklerinin 

dâhil olduğu devamlı dizilerdir ve bu diziler öğrenme süreçlerini kontrol etmeye yardım ederken bilişsel faali- 

yetlerdeki planlama ve izleme dizilerini de kapsar. Ayrıca bilişsel etkinliklerin kazanımlarını değerlendirmeyi 

de zorunlu kılar. Örnek verecek olursak; bir metni okuyan öğrencinin paragraftaki kavramları kendine sorması, 

buradaki bilişsel hedefi anlayabilmesi dolayısıyla metni anlayabilmesine imkân sağlamaktadır. Öğrenci kendi 

sorularına cevap veremez, metni anlayamazsa, hedefe ulaşma yollarında yeni kararlar vermek zorunda kalır. 

Öğrenci bu durumda metni tekrar okuyabilir, tekrar okuduğunda sorulara cevap verebilirse, kendine soru sorma 

stratejisi ile hedefe erişmiş olur. Bu süreçte öğrenci aşağıdaki soruları sorabilmektedir (Özsoy, 2008): 

1. Planlama sırasında: “Bu konuda hangi bilgi ilerlememi destekleyebilir?”, “Önce ne yapmalıyım?”, “Niçin 

bunu okuyorum?” 

2. Uygulama sırasında: “İlerlemem doğru mu?”, “İkinci adımım ne olmalı?”, “Değiştirmem gereken durumlar 

nelerdir?” 

3. Değerlendirme sırasında: “Doğru adımları izledim mi?”, “Bu iş bana ne kazandırdı?” 

Eğitimde kavram öğretimi başta olmak üzere tüm eğitim-öğretim süreçlerini düzenleyen bireyler öğretmenlerdir. Öğ- 

retmen yetiştirmeyse günümüzde eğitim fakültelerinde gerçekleşmektedir. Öğretmen adayları lisans eğitimleri esnasın- 

da aldıkları Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulamaları derslerine ek olarak, mezun olduktan sonra eğitim-öğretim 

yılına başlamadan önce hazırlık aşamasında hizmet içi eğitimler almaktadır. Hizmet içi eğitimler ile öğretmenler, 

bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eder, hizmet öncesi eksiklerini belirler, toplumsal gelişmeleri takip eder, kurum 

içindeki iletişimi arttırır, örgüt içi motivasyonu gelişir (Gülseren,1983; Özyürek,1981; Fidan,1977; Turner,1970). 

 
 

 

Hizmet içi eğitimleri 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibariyle sene içinde 2 döneme değil, dört döneme ayrıl- 

mıştır. Öğretmen adaylarının hizmet içi dönemde aldıkları eğitimler kuruma, bölgeye, öğrenci gruplarına bağlı 

olarak değişebilse de temel hedef öğrencinin bir eğitim yılını doğru şekilde planlamak, uygun ölçme değer- 

lendirme yöntemlerini, öğretim materyallerini, öğretim yöntemlerini belirlemektir. Kurumlar kendi hizmet içi 
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dönemlerini öğretmenlerden aldıkları görüşler bakımından şekillendirebilirler. Hizmet içi eğitim döneminde 

öğrenimin önemli bir basamağı olan kavram öğretimi ele alınması amacıyla bu çalışma;özel bir kurumda sınıf 

öğretmenlerinin Fen Bilimleri dersinde kullandıkları kavram öğretimi yöntemleri becerileri üzerine farkındalık 

oluşturmak ve öğretimin etkisini incelemek amacıyla tasarlanmıştır. 

Bu çalışmada öğretmenlere belirlenen hizmet içi eğitim döneminde kavram öğretimi bakımından kullanacakları 

üstbilişsel öğretim metotlarını; tekrar, geliştirme, organizasyon, kavramayı ifade etme, “ilk örnek” yöntemi (Kla- 

ussmeier, 1992), Tennyson ve diğerlerinin kavram öğretim modelini (1980), öğretimi uygulanmıştır. 

2.Yöntem 

 
2.1. Araştırma Deseni 

 

Araştırma nitel araştırma yönteminde durum çalışmasına göre gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırmalar; problem- 

ler ve araştırma sorularıyla spesifik bir konuya özgü sorunları veya konuya yönelik anlayışa sahip olunmasına 

olanak sağlar, araştırmanın tüm aşamalarında araştırmacıya yorumlayıcı bir görev verir, araştırmacıya sübjektif 

bir alan kazandırır, tiyatro, şiir gibi uygulamalı alanlarda kolaylıkla kullanılabilinir (Creswell,2013). Nitel araş- 

tırmalarda mülakat, gözlem vb. yapılarak insanların yaptıklarını, bildiklerini ve hissettiklerini ortaya çıkarılabilir. 

(Patton, 2014). 

Bu araştırmada 2019-2020 eğitim öğretim yılı Kasım ayı hizmet içi eğitim döneminde özel bir kurumun ilköğre- 

tim sınıf öğretmenlerine kavram öğretim yaklaşımı becerilerine yönelik farkındalıklarını arttırmak amaçlanmıştır. 

Çalışma durum çalışmalarından tek durum çalışmasıdır. Karşılaştırmada araştırmacı veri toplarken ve veriyi analiz 

ederken ideal ölçülerde standart veri toplama yöntemlerini kullanmak durumundadır (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Nitel araştırmada veri analiz yöntemlerinden Betimsel Analiz tekniği kullanılmıştır 
 

2.2. Çalışma Grubu 
 

Araştırmanın çalışma grubunu özel bir ilkokulda görev yapan 21 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada amaçlı 

örnekleme yöntemlerinden olan kartopu örnekleme kullanılmıştır. Kartopu örnekleme; araştırmacının probleme iliş- 

kin olarak zengin bilgi kaynağı olabilecek birey veya durumların saptanmasında özellikle etkilidir. Süreç çok basit 

bir soruyla başlar;” Bu konuda en çok bilgi sahibi kimler olabilir? Bu konuyla ilgili olarak kim veya kimlerle görüş- 

memi önerirsiniz?” (Patton,1987). Süreç ilerledikçe elde edilen isimler hep öne çıkmaya başlayacak, araştırmacının 

görüşmesi gereken birey sayısı veya ilgilenmesi gereken durum sayısı azalmaya başlayacaktır. 

Öğretmenler en çok “26-33(10, %47,06) yaş” aralığında bulunmaktadır, en az “50 yaş ve üzeri (1, %4,76)” da- 

ğılımda öğretmenin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu (19, %90,44) lisans 

mezunudur. 

Öğretmenlerin öğretmenlik yaptıkları kademelere göre dağılımı Tablo.1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Öğretmenlerin öğretmenlik yaptıkları kademe 
 

Öğretmenlik yapılan seviye Frekans Yüzde 

Anaokulu 4 19,04 

1.sınıf 4 19,04 

2.sınıf 4 19,04 

3.sınıf 5 23,8 

4.sınıf 4 19,04 

Toplam 21 100 
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Tablo.1’de yer alan bilgiler incelendiğinde anaokulu,1.sınıf,2.sınıf ve 4.sınıf düzeyinde eşit olarak 4 sınıfın yer 

aldığı, 3.sınıfta 5 şubenin yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 
2.3. Veri Toplama Araçları 

 

Çalışmada veriler, öğretmenlere uygulanan “Kavram Öğretimi Yaklaşımları” eğitimi sonrasında iki uzman tara- 

fından oluşturulan “Kavram Öğretimi Hizmet içi Eğitimi Değerlendirme Formu” ile araştırmacılar tarafından üç 

uzman görüşü alınarak hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılarak toplanmıştır. 

2.4. Eğitimin Uygulanması 
 

Çalışmada öğretmenlere uygulanacak olan hizmet içi eğitim planı hazırlanırken, öğretmenlerin hizmet içi döneme 

girişte yanıtlamış oldukları anket soruları ile oluşturulan ihtiyaç analizinden elde edilen verilere göre kavram ve 

kavram yanılgıları üzerine öğretmenlerin hissettikleri ihtiyaç esas alınmıştır. Öğretmenlere yönelik hazırlanan 

kavram öğretimi hizmet içi eğitim modelinde öğretmenlerin kısa dönemli olarak, fazla hazırlık gerektirmeyen, 

hızlı dönüt verebilen eğitim modellerinden yararlanılarak dört kavram öğretimi modelinin esas alındığı yakla- şık 

3 saatlik iki oturumlu bir planlama yapılmıştır. İlk oturumda öğretmenler ile hazırlık drama çalışmaları ya- 

pılmıştır.2.oturumda öğretmenlere kavram öğretimi modelleri ile ilgili hazırlanan sunum araştırmacılardan biri 

tarafından yapılmıştır. Sunum sonrasında öğretmenler sınıf kademelerine göre ayrılmış, araştırmacı tarafından 

verilen kavramlara yönelik bir kavram öğretim planı tasarısı yapmaları istenmiştir. Katılımcılar hazırladıkları 

planları grup liderleri ile sunarak, diğer kademelerden öğretmen görüşleri almıştır. Eğitim 2019-2020 eğitim öğ- 

retim yılında Milli Eğitim Bakanlığı’ nın ilk kez uygulamaya başladığı 1.dönem ara tatili hizmet içi döneminde 

gerçekleştirilmiştir. 

2.5. Geçerlilik ve Güvenilirlik 
 

Araştırma nitel olarak yürütülmüş ve çalışma verileri elde edilen görüşme formu araştırmacıyla tarafından or- tak 

görüş birliği esas alınarak hazırlanmıştır. Tasarlanan form iki uzman görüşü esas alınarak düzenlenmiştir. 

Çalışma öncesinde yapılan ön uygulamada görüşme sorularında hata bulunmadığı görülmüş ve asıl uygulama 

aşamasına geçilmiştir. Katılımcıların değerlendirme formlarına verdikleri cevaplar uzmanlar tarafından ortak 

kodlar oluşturulmuş. Oluşturulan ortak kodlar aracılığıyla görüşmeler bulgulara dönüştürülmüştür. Görüşme 

formu hazırlanırken, öğretmenlerin hizmet içi dönemden beklentileri, kavram öğretimi ile ilgili önceki dönemde 

aldıkları eğitimler, kavram öğretim modellerinin mesleki gelişimlerine etkisi esas alınmıştır. Hazırlanan görüşme 

formu ve atölye planı iki uzman görüşü esas alınarak oluşturulmuştur. 

 

3.BULGULAR 

 
3.1. Kavram Öğretimine Yönelik Rubriğe İlişkin Bulgular 

 

Bu bölümde öğretmenlerin kavram öğretimi hizmet içi eğitimi programına yönelik hazırlanan rubriğe verdikleri 

cevaplar değerlendirilecektir. 

Rubrikte; eğitim programına, eğitimciye, programın mesleki gelişime etkisine yönelik sorular yer almaktadır. 

1.Madde: Kavram öğretimi eğitim programı beklentilerimi karşıladı. 
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Tablo 2. Öğretmenlerin “Kavram öğretimi eğitim programı beklentilerimi karşıladı” sorusuna yönelik cevapları 
 

 Frekans Yüzde 

Tamamen 8 38,08 

Oldukça 13 61,88 

Kısmen 0 0 

Çok az 0 0 

Hiç 0 0 

Toplam 21 100 

 
Öğretmenlerin çoğunluğu kavram öğretimi eğitim programını “Tamamen (8, %38,08)” beklentilerini karşılar 

nitelikte bulmuştur. 

2. Madde: Eğitim programının amaç ve içeriği iyi organize edilmişti. 

 
Tablo 3.Öğretmenlerin “Eğitim programının amaç ve içeriği iyi organize edilmişti” sorusuna yönelik cevapları 

 

 Frekans Yüzde 

Tamamen 18 85,68 

Oldukça 3 14,28 

Kısmen 0 0 

Çok az 0 0 

Hiç 0  

Toplam 21 100 

 

Öğretmenlerin çoğunluğu “Tamamen, (18, %85,68)” eğitim programının amaç ve içeriğini iyi organize edilmiş 

bulmuştur. 

3. Madde: Program süresince kullanılan öğretme öğrenme strateji, yöntem ve teknikleri, eğitim süresince aktif 

katılımı sağladı. 
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Tablo 4.Öğretmenlerin “Program süresince kullanılan öğretme öğrenme strateji, yöntem ve teknikleri, eğitim 

süresince aktif katılımı sağladı” sorusuna yönelik cevapları 

 Frekans Yüzde 

Tamamen 17 80,92 

Oldukça 4 19,04 

Kısmen 0 0 

Çok az 0 0 

Hiç 0 0 

Toplam 21 100 

 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, “Tamamen (17, %80,92)” program süresince kullanılan öğretme, öğrenme stra- 

tejilerinin, kullanılan yöntem ve tekniklerin eğitimin aktif halde katılımlı hale getirdiğini düşünmüştür. 

4. Madde: Programı yürüten eğitimci programda aktarılan içeriğe hakimdi. 

 
Tablo 5.Öğretmenlerin 

cevapları 

“Programı yürüten eğitimci programda aktarılan içeriğe hakimdi” sorusuna yönelik 

  Frekans  Yüzde 

Tamamen  18  85,68 

Oldukça  3  14,28 

Kısmen  0  0 

Çok az  0  0 

Hiç  0  0 

Toplam  21  100 

 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu “Tamamen (18, %85,68)” programı yürüten eğitimcinin programda aktarılan 

içeriğe hakim olduğunu, bir kısmı “Oldukça (3, %14,28) hakim olduğunu belirtmiştir. 

5. Madde: Eğitimcinin ifade etmek istedikleri açık ve anlaşılırdı. 

 
Tablo 6.Öğretmenlerin “Eğitimcinin ifade etmek istedikleri açık ve anlaşılırdı” sorusuna yönelik cevapları 

 

 Frekans Yüzde 

Tamamen 20 95,2 

Oldukça 1 4,76 

Kısmen 0 0 

Çok az 0 0 

Hiç 0 0 

Toplam 21 100 

Öğretmenlerin %95,2’si “Tamamen”,%4,76 “Oldukça” eğitimcinin ifade etmek istediklerini açık ve anlaşılır 

bulmuştur. 

6. Madde: Eğitimci program süresince beden dilini etkili bir şekilde kullandı. 
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Tablo 7. Öğretmenlerin “Eğitimci program süresince beden dilini etkili bir şekilde kullandı” sorusuna yönelik 

cevapları 

 Frekans Yüzde 

Tamamen 18 85,68 

Oldukça 3 14,28 

Kısmen 0 0 

Çok az 0 0 

Hiç 0 0 

Toplam 0 100 

 

Öğretmenlerin %85,68’sı “Tamamen”, %14,28’i “Oldukça” eğitimcinin beden dilini etkin biçimde kullandığını 

belirtmiştir. 

7. Madde: Eğitimcinin atölyelere hazırlıklı geldiğini gözlemledim. 

 
Tablo 8. Öğretmenlerin “Eğitimcinin atölyelere hazırlıklı geldiğini gözlemledim” sorusuna yönelik cevapları 

 

 Frekans Yüzde 

Tamamen 20 95,2 

Oldukça 0 0 

Kısmen 0 0 

Çok az 1 4,76 

Hiç 0 0 

Toplam 21 100 

 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu “Tamamen, (20,%95,2)” eğitimcinin atölyelere hazırlıklı geldiğini,%4,76 ‘sı 

eğitimcinin atölyeye “Çok az” hazırlıklı geldiğini ifade etmiştir. 

8. Madde: Eğitim programı kişisel gelişimime katkı sağladı. 

 
Tablo 9. Öğretmenlerin “Eğitim programı kişisel gelişimime katkı sağladı” sorusuna yönelik görüşleri 

 

 Frekans Yüzde 

Tamamen 14 66,64 

Oldukça 6 28,56 

Kısmen 1 4,76 

Çok az 0 0 

Hiç 0 0 

Toplam 21 100 

 

Öğretmenler eğitim programının kişisel gelişimlerine katkılarını sırayla “Tamamen, (14, %66,64)”, “Oldukça, (6, 

%28,56)”, “Kısmen, (1, %4,76)” olarak cevaplamışlardır. 

9.Madde: Eğitim programı mesleki gelişimime katkı sağladı. 
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Tablo 10.Öğretmenlerin “Eğitim programı mesleki gelişimime katkı sağladı” sorusuna yönelik cevapları 
 

 Frekans Yüzde 

Tamamen 13 61,88 

Oldukça 7 33,32 

Kısmen 1 4,76 

Çok az 0 0 

Hiç 0 0 

Toplam 21 100 

Öğretmenler eğitim programının mesleki gelişimine katkılarını sırasıyla “Tamamen, (13,%61,88)”, “Oldukça, 

(7,%33,32)”, “Kısmen, (1,%4,76) olarak yanıtlamışlardır. 

10. Madde: Program eğitimcilerin/ öğretmenlerin mesleki motivasyonlarına katkı sağlayacak niteliktedir. 

 
Tablo 11. Öğretmenlerin “Program eğitimcilerin/ öğretmenlerin mesleki motivasyonlarına katkı sağlayacak nite- 

liktedir” sorusuna yönelik görüşleri 

 Frekans Yüzde 

Tamamen 16 76,16 

Oldukça 5 23,8 

Kısmen 0 0 

Çok az 0 0 

Hiç 0 0 

Toplam 21 100 

 

Öğretmenler program eğitimcilerin/öğretmenlerin mesleki motivasyonlarına katkı sağlayabilir sorusuna sırasıyla 

“Tamamen, (16, %76,16)”, “Oldukça, (5, %23,8)” olarak cevaplamışlardır. 

11. Madde: Bu programı eğitimci/ öğretmen olan herkese tavsiye ederim. 

 
Tablo 12.Öğretmenlerin “Bu programı eğitimci/ öğretmen olan herkese tavsiye ederim” sorusuna yönelik görüşleri 

 

 Frekans Yüzde 

Tamamen 18 85,68 

Oldukça 3 14,28 

Kısmen 0 0 

Çok az 0 0 

Hiç 0 0 

Toplam 21 100 

 

Öğretmenlerin programı tavsiye etmelerine yönelik görüşleri sırasıyla “Tamamen, (18,%85,68)”, “Oldukça, (3, 

%14,28)” olarak sıralanmıştır. 
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3.2. Görüşme sorularına ilişkin bulgular 

 
3.2.1. Öğretmenlerin daha önce kavram öğretimi alma durumları; 

 

Öğretmenlerin çoğunluğu (17, %80,92) kavram öğretimi ile ilgili herhangi bir eğitim almamış, 4 öğretmen (4, 

%19,04) kavram öğretimi eğitimi almıştır. 
 

3.2.2. Öğretmenler kavram öğretimi hizmet içi eğitim programında; 

Kavram haritalarının önemini(5,%23,8), anlamlı okuma ve kavram öğretiminin pozitif yönde bağlantılı oldu- 

ğunu(5,%23,8), kavramları öğrenirken öncelikli olarak çocukların yorum yaparak kazanımı somutlaştırması 

gerektiği(9,%42,84), kavramları öğretirken net ve öz bilgilerin esas alınması gerektiği (3,%14,28),kavramların 

kökenleri üzerinde durulması gerektiği (3,%14,28), kavram öğretimi ile sözlük kullanımı arasındaki bağlantıyı 

(2,%9,52), kavram yanılgılarının bağlantılı olarak diğer kavramların da yanlış öğretimini getirdiğini (12,%57,52), 

ilk örneklerin çok önemli olduğunu(13, %61,88) öğrendiklerini ifade etmişlerdir. 

3.2.3. Öğretmenlerin kavram öğretimi hizmet içi eğitim programında öğrendiği yöntemleri ders planlarına 

entegre ederken; 

Kitapta geçen yanlış kelimeleri düzeltme aşamasında(3,%14,28),bilişsel farklılıklara sahip öğrencileri bir araya ge- 

tirme noktasında(3,%14,28),kelimelerin soyut anlamda zihinlerinde canlandırırken(4,%19,04), soyut kavramları 

öğretirken (9,%42,84), eş anlamlı kelimelerin öğretiminde (2,%9,52), üstbiliş stratejileri öğretiminde(2,%9,52), 

anlamlı okumaya geçmeden önce kavram öğretimi yapmak zorunda kaldığımda (4,%19,04), müfredat esnasında 

vakit noktasında sıkıntı yaşayacağını(4,%19,04) ifade etmişlerdir. 

3.2.4. Öğretmenler hizmet içi eğitim programında öğretilen yaklaşımlarından sınıflarında en çok 

uygulayabilecekleri yöntemleri; 

İlk örnek teorisi (12, %57,52), kavram öğretimi modeli (Tennyson ve diğerleri,1980) (7, %33,32), beyin fırtınası 

(4, %19,04), üstbilişsel öğretim modeli (3, %14,28), okuma yoluyla kavram öğretimi (2, %9,52), 

3.2.5. Öğretmenler hizmet içi eğitim programına yönelik; 
 

“Unuttuğum bilgileri hatırladım.” 

“Sunum çok akıcıydı hiç sıkılmadım.” 

“Tüm öğretmenlerin kavram öğretimi modellerini öğrenmesi gerekiyor.” 

“Verilen örnekleri defterime not ettiğim sınıfta uygulayacağım.” 

“Farklı bir düşünme alanı oluşturdu. Kavramları önemsemediğimi fark ettim.” 

“Bildiğimiz ama uygulamadığımız yöntemlerin çok kolay uygulanabileceğini anladık.” 

“Somut örnekler daha da arttırılmalı.” 

Diyerek ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin tamamı (21, %100) programın mesleki gelişimlerine katkı sağladığını 

belirtmişlerdir. 

4.Sonuç ve Tartışma  

Bu araştırmada kavram öğretimi hizmet içi eğitim programının öğretmenlerin kavram öğretimi becerilerine etkisi 

incelenmeye çalışılmıştır. Kavramlar öğrencilerin eğitim hayatlarını etkileyen en önemli unsurlardandır (Briggs 

ve Holding,1986; Akt. Ayas, Özmen ve Coştu, 2002; Ölmez ve Geban, 2001; Geban ve Ertepınar, 2001; Bal 

ve Koray, 2002; Hewson &Hewson, 2003; Malatyalı & Yılmaz, 2010; Şimşek ve Yeşiloğlu,2014; Uyanık ve 
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Dindar,2016). Elde edilen veriler ışığında öğretmenlerin kavram öğretimine yönelik yeterince bilgi sahibi olma- 

dıkları (Trumper,2003; Özdemir,2010; Şimşek ,2010; Türkmen ve Kandemir, 2011; Erişiti ve Tunca,2012; Ültay 

ve Can,2015; Balbağ, Leblebiciler ve diğerleri,2016) kavram öğretimi yaklaşımlarının sınıfa uygulamalarında 

zorluk yaşadıkları (Coştu, Karataş ve Ayas, 2003; Çakır, 2005; Günbatar ve Sarı, 2005; Efe, 2007) kavram öğre- 

timine müfredat kaygısı nedeniyle ağırlık vermedikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin ayrıca kavram yanılgılarına 

yönelik çalışma yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir (Mikkila-Erdmann, 2001; Pınarbaşı, 2002; Köse, Ayaş ve 

Taş, 2003; Çepni, Bayri ve Özsevgeç, 2007; Çaycı, 2007; Özdemir, 2012). Öğretmenlerin kavram öğretimi 

yaklaşımlarından olan kavram haritasını sıklıkla kullandıkları, metin ve okuma derslerinde daha rahat kavram 

çalışmaları yaptıklarını ifade etmişlerdir. Tüm veriler ışığında öğretmenlerin kavramlar ve doğru öğrenimlerinin 

öneminin farkında oldukları, derslerinde kavram öğrenimi üzerinde durmak için çaba harcadıkları ancak müf- 

redat, bilişsel farklılıklar, öğrencilerin okuma anlama düzeyleri bakımından yaşadıkları problemler nedeniyle 

uygun düzeyde planlarına yer veremedikleri belirlenmiştir. 

5.Öneriler 
 

4. Kavram öğretimi hizmet içi eğitim çalışmaları arttırılmalıdır. 

5. Müfredatımıza kavram öğretimine yönelik daha çok kazanım alınmalıdır. 

6. Yazılı kaynaklar kavram yanılgıları dikkate alınarak hazırlanmalıdır. 

7. Kavram öğretimine yönelik örneklerin bulunduğu bir kitap çalışması yapılabilir. 
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Extend Summary 
 

The training period is and a period starting from birth. In this process, students come to school knowing where they 

use and learning the meaning of many concepts before coming to school. Students come with previous life expe- 

riences in the science course where we are interested in daily life. The “rules and concepts” we will teach them are; 
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when they run, when they throw a car from a high place, when they fall, when they throw a ball at their friends, when 

they slip from the record, etc. students in shapes. This information is sometimes true to support education as it is, but 

sometimes the information is wrong and it creates misconceptions that will prevent them from learning later. It is the 

beginning of a challenging process for a teacher to solve the misconceptions that have occurred. The student model, 

which started with the modern education system, allows teachers to find mistakes and find appropriate solutions for 

their mistakes. When recognizing and correcting the misconception of student comprehension, teachers should use 

modern methods that will increase student attention and add to their long-term memory in addition to traditional 

methods. The concept for multimedia materials in the teaching of science subjects students, fictionalization method, 

concept cartoons, analogies, drama, self-assessment, concept mapping, and diagnostic branched tree, peer learning, 

multiple intelligences method, conceptual change texts, the first example acting theory theories of teaching, theories 

of teaching progressive concepts, including a variety of methods can be used. 

Teachers are the units that regulate all the periods of education, especially concept education in education. If the 

teacher does not train, today it takes place in the faculties of Education. In addition to the school experience and 

teaching practices courses they receive during their undergraduate education, the candidates receive in-service 

trainings in preparation for the beginning of the academic year after graduation. As of the 2019-2020 academic 

year, in-service training is divided into four semesters, not 2 semesters per year. Although the trainings that the 

students receive during the in-service period may vary depending on the institution, region, and student groups, 

the main objective is to plan the student’s Education year correctly, to determine the appropriate measurement 

and evaluation methods, teaching materials and teaching methods. Institutions can shape their in-service periods 

in terms of the views they receive from teachers. The aim of this study was to improve the ability of teachers to 

use concept teaching methods in science courses in a private institution. (1980) determined this study to the tea- 

chers in-service training in concept teaching period teaching methods they will use in terms of acting; again, De- 

velopment, Organization, understanding, expressing, “first sample” Method, Tennyson, and others, the concept 

of teaching model,the teaching of in-service education program applied to the program as a result of feedbacks 

from the interviews with teachers provided. The research was conducted according to the case study in qualitative 

research method. The aim of this study was to improve the concept teaching approach capabilities of a private 

institution to primary classroom teachers during the in-service training period of November 2019-2020 academic 

year. It is the only state study of working State studies. In comparison, the researcher has to use standard data 

collection methods to the ideal extent when collecting and analyzing data. The study group consists of 16 class- 

room teachers working in a private elementary school. Snowball sampling, which is one of the intended sampling 

methods, was used in the study. After the “concept education approaches” training given in practice and applied 

to teachers, the” concept education inservice Education Evaluation Form “ was collected using semi-structured 

interview questions. Descriptive analysis techniques were used in qualitative research. 

In this study, the impact of concept teaching in-service training program on teachers ‘ concept teaching skills was 

studied.  

As a result of the study, it was determined that concepts a is one of the most important elements affecting the 

Education lives of the students, that teachers do not have enough knowledge about concept teaching, that they 

have difficulty in applying concept teaching approaches to the classroom, and that they do not give dimensions 

to concept teaching due to curricular concern. 

In addition, teachers should study the misconceptions of the concept, teachers often use the concept map, which 

is one of the approaches to teaching the concept, text and reading lessons more comfortable to study the concept 

expressed. In the light of all the data, it has been determined that teachers are aware of the importance of concep- 
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ts and correct learning, that they make efforts to focus on concept learning in their courses, that they know the 

concept teaching models they have taken during the undergraduate period and in addition to the conferences and 

symposia they have attended, but that they do not have time. 
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Bu pratik kitap, tamamen bütünleştirilmiş karma yöntemler araştır- 

ması tasarlamak, yürütmek ve değerlendirmek için gerekli süreçleri 

mükemmel bir şekilde sunmaktadır. Özellikle kitapta sunulan ve mi- 

mari kemerlerin birleştirici özelliğini kullanan metaforlar, öğrencilere 

tasarım ve uygulamanın tüm aşamalarında nitel ve nicel boyutları 

bütünleştirmenin yollarını düşündürerek karma yöntem yaklaşımı- 

nın faydalarını anlamalarına özellikle yardımcı olacak bir boyut olarak 

değerlendirilmelidir. Popüler medya ve yayınlanmış araştırmalardan 

örneklerle, bu kitap aynı zamanda veri toplama ve veri analizi sırasın- 

da karmalamanın gerçekleştirilme yollarının ayrıntılı bir tartışmasını 

ve gerçekçi bir karma yöntem tezinin tasarlanması ve yürütülmesi ile 

ilgili etkileyici bilgi ve uygulamalar içermektedir. 
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LİSANSÜSTÜ EĞİTİM GÖREN FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN 2018 YILINDA GÜNCELLE- 

NEN FEN BİLİMLERİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

 
Özkan Parlak 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Tokat ozkan_parlak_66@hotmail.com 

 
Aykut Emre Bozdoğan 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Tokat 

aykutemre@gmail.com 

 

ÖZET 
 

Yapılan çalışmanın amacı fen bilgisi eğitiminde yüksek lisans yapmakta olan fen bilimleri öğretmenlerinin 2018 

yılında güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına yönelik görüşlerinin belirlenmesidir. Çalışmada 

nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim kullanılmıştır. Araştırmaya Fen Bilgisi Eğitiminde yüksek lisans yap- 

makta olan altısı kadın altısı erkek toplam 12 Fen Bilimleri öğretmeni katılmıştır. Öğretmenlerden yedisinin 1-5 

yıl, beşinin de 6-10 yıl arasında görev yaptıkları tespit edilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Öğretmenlerin öğretim programının hangi yönlerini daha iyi 

kavradıkları ve daha önemli gördükleri, hangi içeriğe sahip olduğu konusundaki düşüncelerini açığa çıkartmak 

için yarı yapılandırılmış görüşme formundaki sorulara verdikleri cevaplar incelenmiştir. Araştırmanın verileri 

içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırma sonucunda fen bilimleri öğretmenlerinin 2018 yılında güncellenen 

Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programıyla ilgili en fazla konu sıralamasının değişimi, çeşitli konuların/ünitelerin 

eklenmesi / çıkarılması, kazanım sayılarının artması / azalması, konulara / ünitelere verilen zaman ve Fen ve 

Mühendislik Uygulamalarının öğretim programına eklenmesi gibi çeşitli konularda görüş bildirdikleri tespit edil- 

miştir. 

 

Anahtar Kelimeler: lisansüstü eğitim, fen bilgisi öğretmeni, öğretim programı. 

 
THE OPINIONS OF SCIENCE TEACHERS WHO ARE DOING MASTER’S DEGREE ABOUT 

SCIENCE CURRICULUM UPDATED IN 2018 

 

ABSTRACT 
 

The aim of study is to determine the opinions of science teachers who are doing a master’s degree in science 

education about Science Curriculum which is updated in 2018. Phenomenology, one of the qualitative research 

methods, was used. 12 science teachers (six women and six men) who are doing master’s degrees in Science 

Education, participated in the research. It has been determined that seven of the teachers have been working 

for 1-5 years and five of them for 6-10 years. The data were obtained through a semi-structured interview form 

developed by the researchers. The answers of the teachers to the questions in the semi-structured interview form 

were examined in order to reveal their thoughts about which aspects of the curriculum better understand and 

which content they have more important. The data of the study was subjected to content analysis. As a result of 
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the research, science teachers expressed their opinions on various subjects such as changing the order of the most 

subjects related to the new Science Curriculum, adding / subtracting various subjects/units, increasing/decreasing 

the number of gains, adding time and science and engineering applications to the curriculum was determined. 

GİRİŞ 
 

Fen bilimleri öğretim programları gelişen teknolojiye ve yenilenen dünyaya uyum sağlamalıdır (Wiles ve Bondi, 

2002). Ülkemizde bu yönde son yirmi yılda (2004, 2013 ve 2018) fen öğretim programında çeşitli güncellemeler 

yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca, 2004 yılında, ortaya çıkan ih- 

tiyaçlar sonucunda öğrenciyi merkeze alan, yapılandırmacı ve teknolojiyi kulana bilen yeni bir fen ve teknoloji 

öğretim programı hazırlanmıştır. Bu öğretim programında fen okuryazarı, araştırmacı, sorgulayıcı, işbirlikçi, 

yaşadığı dünyayı anlayan ve yorumlayan, bilim ve teknolojiyi takip eden ve öğrenciyi merkeze alan bir yapı ön 

plana çıkarılmıştır (MEB, 2005; akt. Tekbıyık ve Akdeniz, 2008). 2004 yılında yapılandırılan Fen bilimleri dersi 

öğretim programı, 2013 yılında güncellenerek 4+4+4 Eğitim sistemine entegre edilmiş ancak ders saati değiştiril- 

memiştir. Bu öğretim programında sınıf bazında kazanım sayıları azaltılmıştır (Karatay, Timur ve Timur, 2013). 

Fen bilimleri dersi öğretim programı son olarak 2018 yılında güncellenmiş ve köklü değişiklikler yapılmıştır. 

Bu kapsamda program öncelikli olarak 2017 yılında taslak olarak sunulmuş ve öğretmenlerden, farklı kurum 

ve kuruluşlardan görüşler alınmıştır. Bu görüşlerde konu dağılımındaki ve konu sırasındaki olumsuzluklar ifade 

edilmiştir (Cengiz, 2019). 

Yine Özcan ve Düzgünoğlu’nun (2017) hazırladığı çalışmada 2017 yılında taslak olarak hazırlanan program hak- 

kında programın uygulayıcıları olan fen bilimleri öğretmenlerinden fikirler alınmıştır. Yapılan çalışmada kaza- 

nım sayısın fazlalığı ve konu sırasının fazla olduğu ifade edilmiştir. Aynı zamanda ulusal sınavlarda başarısızlık 

ve bilim teknolojinin sürekli değişmesi ve bilimin değişken olması belirtilmiştir. Çevik, Ezberci Çevik, Saylan 

Kırmızıgül ve Kaya (2018) tarafından yapılan çalışmada ise 5. sınıflarda fen bilimleri dersi taslak programı hak- 

kında öğretmen görüşleri alınmıştır. 

Astronomi ve uzay ünitesinin öne alınması, STEM etkinliklerinin ünitelerin sonuna dağıtılmasının olumlu olduğu 

ifade edilmiştir. Özcan, Oran ve Arık (2018) tarafından yapılan başka bir çalışmada da program hakkında konu 

sıralaması ve kazanım sayısının azaltılması ve konu sırasının değişiminin olumlu olduğu ifade edilmiştir. Fen bi- 

limleri programında kılavuz kitap verilmemesi, ders ve deney malzemesi eksikliği olumsuz olarak bahsedilmiştir. 

Ural Keleş (2018) tarafından yapılan çalışmada öğretmenler program hakkında yeterince bilgi sahibi olmadıkları- 

nı ifade etmişlerdir. Cengiz (2019) tarafından yapılan bir diğer çalışmada kazanım sayısının azaltılmasından bah- 

sedilmiştir. Diğer taraftan ders kitabında geçen konu kazanım etkinliklerinin yeterli olmadığı ve ayrı bir kazanım 

etkinlik kitabı olması gerektiği ifade edilmiştir. 

Literatürde görüldüğü gibi 2018 yılında güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı ile ilgili birçok farklı 

kademede farklı çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu çalışma ile de fen bilimleri eğitimi alanında lisansüstü eğitim 

gören fen bilimleri öğretmenlerinin 2018 programındaki değişiklikler ile ilgili görüşleri alınmıştır. Böylelikle 

konu alanıyla ilgili literatüre katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 
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YÖNTEM 

 
Araştırmanın Modeli 

 

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim kullanılmıştır. Olgubilim çalışmaları insanların yaşantıla- rı, 

tecrübeleri ve aldıkları eğitim sonucu oluşturdukları kavramlara ve olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve 

Şimşek, 2006). Yapılan çalışmada fen bilgisi eğitiminde yüksek lisans yapan fen bilimleri öğretmenlerinin 2018 

yılında güncellenen Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programına yönelik bilgi ve algılarının tespit edilmesi hedefle- 

miştir. Öğretmenlerin öğretim programının hangi yönlerini daha iyi kavradıkları ve daha önemli gördükleri, han- 

gi içeriğe sahip olduğu konusundaki düşüncelerini açığa çıkartmak için yarı yapılandırılmış görüşme formundaki 

sorulara verdikleri cevaplar incelenmiştir. 

Çalışma Grubu 
 

Araştırmanın çalışma grubu Fen Bilgisi Eğitiminde yüksek lisans yapan olan toplam 12 Fen Bilimleri öğretme- 

ninden oluşmaktadır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin 6’sı erkek 6’sı kadındır. Yine öğretmenlerin hizmet yıl- 

ları dikkate alındığında 7’sinin 1-5 yıllık, 5’inin de 6-10 yıllık öğretmenler olduğu görülmüştür. Bununla birlikte 

öğretmenlerin 1’i il merkezindeki bir ortaokulda, 10’u ilçe merkezindeki bir ortaokulda ve 1’i de köydeki bir 

ortaokulda görev yapmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 
 

Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Yarı yapılandı- 

rılmış görüşme formu araştırmacı tarafından geliştirilen, farklı uzmanların (1 dil uzmanı, 1 alan eğitimi uzmanı) 

görüşü alınarak kapsam geçerliliği sağlanan ve iki kısımdan oluşan bir yapıdadır. Görüşme formundaki soruların 

birinci kısmı araştırmaya katılan fen bilimleri öğretmenlerinin demografik özelliklerini belirleyen sorulardan 

oluşmaktadır. Görüşme sorularının ikinci kısmında ise 3 adet açık uçlu soru bulunmaktadır. Bu sorular; 

1. 2018 yılında güncellenen ve tüm okullarda uygulamaya konan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında 

sizin dikkatinizi çeken değişiklikler/güncellemeler nelerdir? 

2. Yeni programdaki değişikliklerden/güncellemelerden sizce olumsuz olanlar var mı? Varsa neden olumsuz 

olduğunu düşünüyorsunuz? 

3. Öğretim programında yapılan değişikliklerin/güncellemelerin yanı sıra sizin beklediğiniz/istediğiniz bir du- 

rum var mıydı?” sorularıdır. 

Veri Analizi 
 

Araştırmanın verileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Fen bilimleri öğretmenlerinden elde edilen veriler iki fark- 

lı kişi tarafından bağımsız olarak analiz edilmiştir. Erkek görüşmeciler için E kadın görüşmeciler için K harfiyle 

kodlandırılmıştır. Daha sonra kodlar bir araya getirilerek ortak temalar oluşturulmuştur. Yapılan içerik analizinde 

ses kayıtlarında elde edilen görüşme soruları için uyuşum oranı %90 olduğu görülmüştür. Analiz sonucu oluştu- 

rulan tablonun altında ifade edilen görüşler kod isimleriyle aynen ifade edilmiştir. 
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BULGULAR 
 

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin görüşme sorularına vermiş olduğu cevaplar incelenmiş ve Tablo 2, 3 ve 4’de ve- 

rilmiştir. 

Tablo 1. “2018 yılında güncellenen ve tüm okullarda uygulamaya konan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programın- 

da sizin dikkatinizi çeken değişiklikler/güncellemeler nelerdir?” Sorusuna İlişkin Katılımcılara Ait Görüşlerin 

Frekans Dağılımı (N=12) 
 

Tema Kod Açıklama (f) 
Frekans 

(f) 

Konu Sırası 
Astronomi ve Uzay Astronomi ve uzay ünitelerinin ilk ünite olarak düzenlenmesi (6) 

6 
Işık ve Ses Işık ve ses ünitelerinin ayrılması (1) 

 

İçerik 

STEM Etkinlikleri 
Fen ve mühendislik uygulamalarının her ünitenin sonuna 

eklenmesi (5) 

 

8 
Müfredat Müfredattaki kazanım sayısının değişimi (3) 

Konu Yoğunluğu Sınıf düzeylerindeki ünite sayısının artması (2) 

Tablo 1 incelendiğinde Fen Bilimleri öğretmenlerinin altısının “Astronomi ve Uzay” konu ve kavramları ile ilgili 

ünitelerinin başa alınmasının dikkat çeken bir güncelleme olduğunu ifade ettikleri görülmüştür. Bu kapsamda fen 

bilimleri öğretmenlerinden birisi ‘‘Değişiklikler, mesela dönemin sonunda işlediğimiz uzay ve evren üniteleri 

konularının en başa alınması. Bu bizim için de güzel bir durum oldu. Çünkü sonda kaldığı için çoğunlukla işleye- 

miyorduk. Kendimizi güncellememiz anlamında olumlu bir değişiklik oldu (E1)’’ derken bir diğeri de ‘‘Var, çok 

değişiklikler var. Ama en önemlilerden bir tanesi; uzay astronomi konularının son konudan çıkartılıp ilk ünitelere 

yerleştirilmiş olması. Mesela sekizlerde mevsimler ve iklim. Yediler de astronomi ve uzay. Bunun gibi konular 

genelde karne dağıtımına yakın yani; son ünitelere denk gelirken bu yıl bunlar başa alınmış. PİSA ve TİMSA 

sonuçlarının önemli bir etkisi var diye düşünüyorum (E2)’’şeklinde görüş ifade etmiştir. Yine öğretmenlerden bi- 

risi‘ ‘Mesela uzay konuları yani astronomi konularının ilk konu olarak işlenmesi bu bana göre daha mantıklı oldu 

(K1)’’derken bir diğeri de ‘’Uzay ünitesinin başlara alınması iyi oldu. Çünkü önceleri sonlardaydı ve yetişmiyor- 

du (K5)’’ şeklinde görüş bildirmiştir. Bununla birlikte fen bilimleri öğretmenlerinden biri Işık ve Ses ünitelerinin 

ayrılmasından bahsetmiştir. Bu kapsamda Fen Bilimleri öğretmeni ‘….. Birde beş ve altıncı sınıflarda ışık ve ses 

ünitesi bir arada verilirken bu sene ayrı ayrı beşlerde ışık konusu ünitesini altılarda ses ünitesini ayrı ayrı işliyoruz 

(E1)’’ şeklinde görüş bildirmiştir. 

Yine Tablo 1 incelendiğinde fen bilimleri öğretmenlerinden beşi fen ve mühendislik uygulamaları öğrenme ala- 

nının her ünitenin sonuna eklenmesi ile ilgili görüş belirtmişlerdir. Bu kapsamada fen bilimleri öğretmenlerinden 

biri “Evet, konuların sonlarına eklenen mühendislik uygulamaları diye bir alan eklendi (E4)’’derken bir diğeri 

de ‘‘Her ünitenin arkasına eklenen mühendislik çalışmalarının olumlu olduğunu düşünüyorum (E6)’’şeklinde 

görüş bildirmiştir. Yine bir öğretmen ‘‘Ünite sonlarında STEM eğitimiyle ilgili fen teknoloji, mühendislik ve 

matematik yapacak etkinlikler konulmuş (K3)’’derken bir diğeri de “Her ünitenin sonuna STEM etkinliklerinin 

konmasıydı (K6)’’ şeklinde görüş belirtmiştir. 

Bununla birlikte öğretmenlerden üçü öğretim programındaki kazanım sayısının değişimiyle ilgili görüş belirtmiştir. 

Bu kapsamda bir öğretmen “Müfredatın hafifletildiğini fark ettim. Öğrencilere çok ağır gelen konuların artık daha 

da böyle hafifletilmiş (E4)’’şeklinde görüş bildirmiştir. Fen bilimleri öğretmenlerinden ikisi de sınıf düzeylerindeki 

ünite sayısının artması noktasında görüş bildirmişlerdir. Bu kapsamda bir öğretmen “6. sınıflarda konu yoğunluğu- 
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nun arttığını gördüm. Sistemlerin tamamı altıncı sınıf konularının içerisine dâhil edilmiş (K2)’’derken bir diğeri de 

“Kazanımlar çok aşırı var altıncı sınıfların. Yani ona dikkat edilmemiştir (E5)’’ şeklinde görüş bildirmiştir. 

Tablo 2.“Yeni pogromdaki değişikliklerden/güncellemelerden sizce olumsuz olanlar var mı? Varsa neden olum- 

suz olduğunu düşünüyorsunuz?” Sorusuna İlişkin Katılımcılara Ait Görüşlerin Frekans Dağılımı (N=12) 
 

Tema Kod Açıklama (f) 
Frekans 

(f) 

 

 

 

 

 
 

Olumsuz Görüşü Olanlar 

Konu Sırası 
Işık ve Ses ünitelerinin ayrılması ile Vücudumu- 

zun Bilmecesi ünitesinin birleştirilmesi (2) 

 

 

 

 

 
 

10 

Müfredat Müfredat yoğunluğunun düzenlenmesi (2) 

Günlük Yaşam 
Deneylerin ve kitapların günlük yaşam ile il- 

işkilendirilmemesi (1) 

Hazırbulunuşluk 
Öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin ye- 

tersiz olması (2) 

Konu Yoğunluğu 
Konuların sınıf düzeylerine uygun biçimde 

dağılmaması (1) 

STEM 
STEM etkinliklerinin ünitelerle ilişkili olma- 

ması (1) 

Olumsuz Görüşü Olmayanlar Güncelleme Güncellemelerin yerinde olması (3) 3 

Tablo 2 incelendiğinde fen bilimleri öğretmenlerinin ikisi “Işık ve Ses” ünitelerinin ayrılması ile “Vücudumuzun 

Bilmecesi” ünitesinin birleştirilmesi ile ilgili görüş belirtmişlerdir. Bu kapsamda bir öğretmen “Olumsuz olanlar 

benim en çok dikkatimi çeken ışık ve ses ünitesi karşılaştırmalı olarak öğrenci adına daha çok kalıcı rahat bir 

şekilde anlatılabiliyordu. Ama şimdi boşluklar kaldığını düşünüyorum. Karşılaştırmada zorluk çekiyorlar (E1)’’ 

derken bir diğeri de “Mesela beşinci sınıf konularından bildiğim kadarıyla vücudumuzun bilmecesi konuları 

mesela alınmış her halde. Çünkü bunlar altıncı sınıflara aktarılmış. Bunu beşlerin bilmesi daha mantıklı olurdu. 

Bu yönden olumsuz olmuş bence. Çünkü beşler bildikten sonra altılara geçilir. Şuan da mesela altılarda sıkıntı 

yaşanıyor. Çünkü beşlerde bunu görmedik diyorlar (K1)’’ şeklinde görüş bildirmiştir. Fen bilimleri öğretmenle- 

rinin ikisi ise program yoğunluğunun düzenlenmesi ile ilgili görüş belirtmişlerdir. Bu kapsamada bir öğretmen 

“Şimdi müfredat da değişiklikler oldu. Her sınıfla ilgili değişiklikler oldu. Ama temel olarak yine aynı konular 

var. Genel olarak müfredatlar hafifleştirildi. Ve sekizinci sınıfta yine önceki konulara tekrar dönüldü. Kaldırılan 

konular vardı. İşte kalıtsal hesaplamalar gibi. Bu olumlu oldu. Yani müfredat basit ve sade idi (E4)’’ derken bir 

diğeri de “Kazanımlar biraz daha azaltılmalı ya da ders saati arttırılmalı. Sadece dört saat dersimiz var. Yani ye- 

tiştiremiyoruz. Bu konuda biraz sıkıntı çekiyoruz (E5)’’ şeklinde görüş bildirmiştir. Bununla birlikte Fen bilimleri 

öğretmenlerinden birii deneylerin ve kitapların günlük yaşam ile ilişkilendirilmemesi hakkında görüş belirtmiştir. 

Bu kapsamda bir öğretmen “Deneylerin günlük hayatta ilişkilendirilmesi öğrenciler açısından daha iyi olur diye 

düşünüyorum (K5)’’ şeklinde görüş belirtmiştir. 

Yine Tablo 2 incelendiğinde Fen Bilimleri öğretmenlerinden ikisi öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin 

dikkate alınması ile ilgili görüş belirtmişlerdir. Bu kapsamda bir öğretmen “Bir öğrenciye biz iki kere arka arkaya 

aynı üniteyi vermiş olduk. Ama bu tabi bir dönemdi. Bundan sonra o olmuyor da. Yedinci sınıftan sekizinci sınıfa 

gecen öğrenciler basıncı yine gördüler (E4)’’ derken bir diğeri de “Müfredattan bazı konular bir sonraki sene 

müfredata eklendiği zaman öğrenciler kafa karışıklığı yaşayabiliyorlar. Bu çok olumsuz bir neden oluyor. Veya 
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da bilmesi gereken bir konu hani konunun arasında geçen ufak bir şey çıkarıldığı zaman çok sorun oluyor. Onu 

da göstermemiz gerekiyor. Öğrencilerde çok kafa karışıklığına sebep oluyor (K6)’’ şeklinde görüş belirtmiştir. 

Fen Bilimleri öğretmenlerinden biri de konuların sınıf düzeylerine uygun biçimde dağıtılmadığını belirtmiştir. Bu 

kasamda öğretmen “Bazı konularda olumsuz olduğunu düşünüyorum. Bu konulardan en önemlisi dediğim gibi sis- 

temler konusunun tamamının altıncı sınıflara verilmesi. Hani müfredatın yetişmesi konusun da olumsuz bir durum. 

Ders saati değişmedi. Ama konu yoğunluğu arttı. Bu öğrencilerin her sene içerisindeki dikkatlerini toplamakta 

sıkıntı oluyor (K2)’’ şeklinde ifade etmiştir. Bununla beraber fen bilimleri öğretmenlerinden biri STEM etkin- 

liklerinin ünitelerle ilişkili olmaması ile ilgili görüş belirtmiştir. Bu kapsamda öğretmen “Bazı ünitelerin hemen 

sonuna konmuş ama ünitelerle alakası yok. Konuların bu ünitelerle alakalı olsaydı daha güzel olurdu (K3) ’’ şek- 

linde ifade etmiştir. 

Tablo 3.“Öğretim programında yapılan değişikliklerin/güncellemelerin yanı sıra sizin beklediğiniz/istediğiniz bir 

durum var mı? Varsa nasıl bir güncelleme isterdiniz?” Sorusuna İlişkin Katılımcılara Ait Görüşlerin Frekans 

Dağılımı (N=12) 
 

Tema Kod Açıklama (f) Frekans (f) 

 

 

 

 
Güncellemesine Gerek 

Duyanlar 

STEM Etkinlikleri STEM Etkinliklerinin Planlanması (2)  

 

 

 

8 

Yaparak-Yaşayarak 

Öğrenme 

Günlük Yaşamda Uygulanabilir Etkinliklerin 

Olması (2) 

Deney Okulların İmkân Durumuna Göre Deneyle- 

rin Belirlenmesi ve Uygulanması (3) 

Konu Yoğunluğu Ünitelerin Sınıf Düzeylerine Düzenli 

Dağıtılması (2) 

Bilim Adamları Bilim Adamlarının Özgeçmişlerinin ve 

Başarılarının Ünitelerde Yer Alması (1) 

Güncellenmesine 

Gerek Duymayanlar 
Güncelleme Güncellemelerin yerinde olması (3) 3 

Tablo 3 incelendiğinde Fen bilimleri öğretmenlerinden ikisi STEM etkinliklerinin planlanması aşamasında görüş 

belirtmişlerdir. Bu kapsamda bir öğretmen “Ünite sonlarında yer alan mühendislik uygulamalarına biraz daha 

vakit ayrılabilirdi (E1)’’ şeklinde görüş belirtmiştir. 

Fen bilimleri öğretmenlerinin biri bilim adamlarına yer verilmemesinden bahsetmiştir. Bu kapsamda 1 öğretmen 

“Şöyle isterdim: bilim adamlarının hayatları ara ara ders kitaplarının arasına ünite aralarına serpiştirilmesini is- 

terdim. Açıkçası çocukların şevke gelmeleri açısından bilim adamlarını bilmeleri çok önemli (K4)’’ şeklinde ifade 

etmiştir. Fen Bilimleri öğretmenlerinden ikisi ise konu yoğunluğu yani ünitelerin sınıf düzeylerine düzenli dağıtıl- 

maması konusunda görüş belirtmiştir. Bu kapsamda bir öğretmen “Evet var. Mesela altıncı sınıfın konularının kaza- 

nımları beş, yedi, sekizinci sınıfın konularına göre daha ağır (E2)“ derken bir diğeri de “Bana göre güzel bir güncel- 

leme oldu. Ancak dediğimiz gibi altıncı sınıflardaki ders saati yeterli olmuyor pek (K2)’’ şeklinde görüş belirtmiştir. 

Fen bilimleri öğretmenlerinin üçü de yaparak yaşayarak öğrenme ilgili görüş belirtmiştir. Bu kapsamda bir 

öğretmen “Bence öğretmenlere dersi daha çok yaparak yaşayarak anlatılması hususunda bir direktif verilmesi 

gerektiğini düşünüyorum. Daha çok uygulamanın olması gerekir (E4)’’derken bir diğeri de “Şöyle aslında biraz 

daha etkinlikler güzel de her okula göre uymuyor. Çünkü her okulun ortamı uygun değil. Etkinlikler kısmında 
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mesela güzel şeyler anlatılmış. Kesinlikle bu etkinlikler yapılmalı. Âmâ bazı okulların alt yapısı buna uygun değil 

(E5)’’ derken bir diğeri de “Yani. Var tabii ki. Masala öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenmesi daha iyi. Çünkü çocuk 

kendisi yaparak yaşayarak gördükçe daha somut bilgi edinmiş oluyor (K1)’’ şeklinde görüş belirtmiştir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada 2018 fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik fen eğitiminde yüksek lisans yapan öğret- 

menlerin görüşleri alınmıştır. Bu kapsamda araştırmaya katılan öğretmenlerin güncellenen öğretim programında 

konu sırası ve konu içeriği noktasında yapılan değişikliklerin dikkatlerini çektiklerini belirttikleri görülmüştür. 

Özellikle “Astronomi ve Uzay” ünitesinin ilk ünite yapılması ve “Işık ve Ses” ünitesinin 6. sınıflar da birleştiril- 

mesi noktasında görüş belirtmişlerdir. 

Konu sırasında yapılan değişiklikler ile ilgili elde edilen bulgular literatürdeki çalışmalara paralellik göstermek- 

tir (Özcan ve Düzgünoğlu, 2017). Yapılan bu çalışma sonuçları Çevik, Ezberci Çevik, Saylan Kırmızıgül ve 

Kaya’nın (2018) yaptığı çalışmadaki STEM etkinlikleri, müfredat kazanım sayısının değişimi ve konu yoğun- 

luğunda meydana gelen değişiklikler ile ilgili tespitleriyle de paralellik göstermektedir. Bununla birlikte öğret- 

menlerinin STEM etkinliklerinin her ünite arkasına eklendiğini, programdaki kazanım sayısının azaltıldığını ve 

6. sınıflardaki konu yoğunluğunun arttığını belirttikleri tespit edilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan öğretmenlerin 

yeni programın vizyonunun 2013 yılında güncellenen programın vizyonu ile benzerlik gösterdiğini, astronomi 

konularının başa alındığını, mühendislik uygulamaları adı altında ilk defa uygulanacak bir ünite eklendiğini, 

kazanım sayısının azaltıldığını da belirttikleri görülmüştür. Literatürde 2013 yılında güncellenen öğretim progra- 

mında da ünitelerin işlenme sırasının ve kapsamının daraltılmasının öğretmenlere uygulamada kolaylık sağlaya- 

cağı vurgulanmıştır (Eskicumalı, Demirtaş, Erdoğan ve Arslan, 2014; Karatay, Timur ve Timur, 2013). 

Yapılan çalışmada öğretmenlerin konu sırası açısından “Işık ve Ses” ünitesinin ayrılmasından çok memnun olmadık- 

ları görülmüştür. Yine her yıl sarmal olarak verilen “Vücudumuzun Bilmecesi” ünitesinin 6. sınıflarda toplanmasının 

da süre açısından sıkıntı oluşturabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca öğretim programında 6. sınıf konularının çok 

yoğun olduğunu belirtmişlerdir. Mühendislik çalışmaları olan STEM etkinliklerinin her üniteden sonuna dağıtılma- 

sı araştırmaya katılan öğretmenlerce olumlu olarak görülmüştür. Özcan ve Düzgünoğlu’nun (2017) çalışmasında 

mühendislik çalışmalarının kitap sonun ayrı ve tek ünite olarak verilmesinin olumsuzluğundan bahsetmiştir. 

Öğretim programındaki yapılan güncellemelerin yanı sıra araştırmaya katılan öğretmenlerin bazı istekleri olduğu da 

belirlenmiştir. Bu kapsamda STEM etkinliklerinin planlanması, ders kitaplarının günlük yaşamla ilişkilendirilmesi, 

okul imkânlarına göre deney hazırlanması, konu yoğunluğunun sınıflara göre ayarlanması ve bilim insanlarının 

başarıları yönlerinin içeriğe eklenmesi noktasında talepleri olduğu görülmüştür. Literatürde okul imkânlarına göre 

planların oluşturulması gerektiği konusunda benzer görüşler mevcuttur (Çevik ve diğ., 2018). 

Araştırma sonuçlarından hareketle aşağıdaki önerilerde bulunulmuştur. 

1. Fen ve Mühendislik uygulamaları kapsamında yapılacak olan çalışmaların ve deneylerin okulun çevre şartla- 

rı veya imkânlara göre belirlenmesi veya okul çevre şartları ve imkânlarının düzeltilmesi gerekebilir. 

2. Öğretim programında öğretmenler tarafından ifade edilen sınıf seviyelerindeki konuların dağılımı tekrar göz- 

den geçirilebilir. 

3. Fen ve Mühendislik uygulamaları ile ilgili çalışmalarının ders ve konu ile ilişkilendirilebilir. 
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ÖZET 
 

Ebu Nasr el-Farabi’nin Türk Felsefi Düşüncesinin Gelişmesindeki Rolü Ebu Nasr el-Farabi, Orta Çağ Türk halk- 

larının felsefi düşüncesinin gelişmesinde büyük rol oynamıştır. O dönemde Müslüman Doğu’da kelam, tasavvuf 

ve Hurufilik gibi felsefi akımların yaygın olmasına rağmen, peripatetizm bunlardan farklı olarak, doğa, idrak, 

toplum ve ahlakı dönemin ilmi bilgilerine dayanarak inceleyen bir felsefi ekol olarak bilimsel dünya görüşünün 

gelişmesine yol açmıştır. İlk temsilcisi Yakub el-Kindi olan bu felsefi ekolün gelişimi, Ebu Nasr el-Farabi›nin 

adıyla ilişkilidir. Ebu Nasr el-Farabi’nin felsefi öğretileri hem Doğu’da hem de Avrupa’da incelenerek sonra- 

ki nesil düşünürlerin araştırmalarını güçlü bir şekilde etkilemiştir. Al-Farabi’den sonra Bahmanyar, Nasireddin 

Tusi, Siraceddin Urmevi, Asureddin Abhari, Efzeleddin Huneci, Recebali Tebrizi ve diğerleri Türk filozofları ta- 

rafından geliştirilmiştir. Bu büyük filozofların ortaya koydukları ve çözmeye çalıştıkları problemler, Orta Çağ’da 

Müslüman Doğu’da felsefe ve bilimin yüksek düzeyde gelişmiş olmasının bir kanıtıdır. 

SUMMARY 
 

The role of Abu Nasr al-Farabi in the development of Turkic philosophical thought Abu Nasr al-Farabi played a 

major role in the development of the Turkic people`s philosophical thought in the Middle Ages. Although philosop- 

hical movements such as Kalam (theology), Sufism, and Hurufism existed in the Islamic East during this period, 

peripateticism, unlike them, led to the development of scientific worldview as a philosophical school that studied 

nature, cognition, society and morality based on scientific knowledge. The development of this philosophical scho- 

ol, the first representative of which was Yagub al-Kindi, is associated with Abu Nasr al-Farabi. Abu Nasr al-Farabi`s 

philosophical theories were studied both in the East and in Europe, and had a strong impact on the research of later 

philosophers. Eastern peripateticism was developed by Turkic philosophers such as Bahmanyar, Nasir al-Din al-Tu- 

si, Sirajaddin Urmavi, Asuraddin Abhari, Afzaladdin Khunaji, Rajabali Tabrizi, etc. after Al-Farabi. The problems 

raised and tried to be solved by these great philosophers attest to the remarkable development of philosophy and 

science in the Islamic East in the Middle Ages. Açar sözlər: substansiya, idrak, dövlət, əxlaq, elm 

GİRİŞ 
 

Əbu Nəsr əl-Farabi orta əsrlərdə türk xalqlarının fəlsəfi fikrinin inkişafında böyük rol oynamışdır. Bu dövrdə 

İslam Şərqində kəlam, sufizm, hürufilik kimi fəlsəfi cərəyanlar mövcud olsa da, peripatetizm onlardan fərqli 

olaraq təbiəti, idrakı, cəmiyyəti, əxlaqı dövrün elmi biliklərinə əsaslanaraq öyrənən fəlsəfi məktəb kimi elmi 

dünyagörüşünün inkişafına səbəb olmuşdur. İlk nümayəndəsi Yaqub əl-Kindi olan bu fəlsəfi məktəbin inkişa- 

fı Əbu Nəsr əl-Farabinin adı ilə bağlıdır. Əl-Farabi “Səadətin əldə edilməsi” (“Təhsil əs-səadət”),“Fəlsəfəni 

öyrənməkdən qabaq nəyin müqəddimə verilməsi haqqında” (“Fi ma yənbağı ən yuqəddəmə qablə təəllüm əl- 
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fəlsəfə”), “Elmlərin siyahıya alınması” (“İhsa əl-ülüm”), “Metafizika kitabında Aristotelin məqsədi” (“Əğrad 

Aristutalisfi kitab “Mə bəad ət-tabiət”), “İki filosof – Aristotel və Platonun görüşləri arasında ümumilik” (“əl- 

Cəm beyn ray ən-həkimeyn Ərəstu və Əflatun”), “Əqlə dair məqalə” (“Məqalə fi-l-əql”) əsərlərində toxunduğu 

problemlərlə Şərq peripatetik fəlsəfəsini inkişaf etdirmişdir. 

YÖNTEM 
 

Tədqiqatda tarixi ilə məntiqinin vəhdəti, sistemlilik metodlarından istifadə olunur. 
 

Əl-Farabinin ontoloji görüşləri 

Əl-Farabinin ontoloji görüşlərində substansiya, aksidensiya, maddə, forma, hərəkət, məkan, zaman kateqoriyaları- 

nın geniş təhlili verilir. Əl-Farabifərdisubstansiyalarıbirincisubstansiya, universaliləri ikinci substansiya adlandırır. 

Fərdi və ümuminin münasibəti qarşılıqlıdır. Universalilər fərdə görə mövcuddurlar, fərd is əuniversalilər nəticəsində 

dərkedilir. Universalilər fikrin tək anlayışlardan daha ali ümumiləşmələrə doğru qalxması yolu ilə qazanılır. 

Tək substansiyalar öz mövcudluqlarında daha müstəqil, digərlərindən daha az asılıdırlar. Lakin dərk etmək üçün 

varlığın mahiyyəti lazımdır, sonuncu isə universal substansiyalarla dərk olunur. Mütəfəkkir “substansiyanı” ali 

cinslərdən hesab edərək onu digər kateqoriyaların başında qoyur. Predmetin mahiyyətini müəyyən etmək – onun 

xarici aləmlə əlaqələrini açan daxili xüsusiyyətlərini müəyyən etməkdir. Hər bir kateqoriya əl-Farabinin siste- 

mində predmetin mahiyyətinin xarakteristikası kimi çıxış edir. 

Əl-Farabi üçün substansiyanın aksidensiyaya münasibəti də əhəmiyyət kəsb edir. Əl-Farabi aksidensiyanı 

predmetin mahiyyətini ifadə etməyən sadə universalı kimi izah edir. Aksidensiyalar substansiyanın obyektiv 

aləmlə əlaqəsini, substansiyanın digər substansiyalarla əlaqəsini yaradırlar. 

Aksidensiyalara sözün geniş mənasında substansiya haqqında olan bütün kateqorial deyimlər aiddir. Bunlar subs- 

tansiyanın (mahiyyətin) ardınca gələn məlum doqquzAristotel kateqoriyasıdır: kəmiyyət, keyfiyyət, münasibət, 

zaman, məkan, vəziyyət, hal, hərəkət, məruz qalma. Dar mənada aksidensiyaya xüsusi və ya təsadüfi əlamətlər 

aiddir. Şərq peripatetik fəlsəfəsinə mövcudatın yaranması barədə emanasiya (sudur) nəzəriyyəsini də əl-Farabi 

daxil etmişdir. Mövcudatı Zəruri varlıq və mümkün varlığa bölən mütəfəkkir mümkün varlığın Zəruri varlıqdan 

emanasiya (sudur) prosesində meydana gəldiyi qənaətindədir. O, bütün kainatın, maddələr aləminin və bütün 

canlı varlıqların Zəruri varlıqdan yarandığını göstərir. Yer aləmində hər şey materiya və forma kimi iki kom- 

ponentdən ibarətdir. İlkin materiya dörd elementin əsasını təşkil edir, onların müxtəlif birləşmələri ayaltı aləmi 

təşkil edir. Forma materiyasız substansiya və varlığa malik ola bilməz. Hərəkət imkandan gerçəkliyə keçiddir. 

Zaman hərəkətlə birlikdə mövcuddur, hərəkətin xarakteristikasıdır. Əl-Farabinin qnoseoloji fikirləri Həyati qü- 

vvələri nəfslə əlaqələndirən əl-Farabi onu üç pilləyə (nəbati, heyvani və insani) bölür. Sərbəst hərəkətlərin və 

hissetmə qabiliyyətinin də o, nəfsi qüvvələrlə həyata keçdiyini qeyd edir. Aristoteldə olduğu kimi əl-Farabi nəfsi 

təbii, üzvi potensial canlı bədənin birinci entelixiyası adlandırır. Nəfsi qüvvələri əl-Farabi iki hissəyə bölür: 

təhrikedici (hərəkətetdirici) və dərkedici (qavrayıcı). 

Təhrikedici qüvvə nəbati, heyvani və insani qüvvələri, dərkedici isə heyvani və insani qüvvələri əhatə edir. Təh- 

rikedici qüvvələr dedikdə əl-Farabi hərəkət etmək qabiliyyətini nəzərdə tutur. Əl-Farabiyə görə bütün canlı təbiət 

hərəkətə qabildir. Qayrayıcı qüvvələr isə canlı varlıqların xarici predmetləri psixikada inikas etdirmək qabiliyyə- 

tidir. Bitkilər dərk edə bilmir, xarici aləmi inikas etdirmir və bu qrupa ona görə də daxil edilmir. Xarici qavrayıcı 

qüvvələr (yəni hisslər) ətraf aləmin bilavasitə hiss orqanlarına təsiri nəticəsində yaranır. 
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Bunlar beşdir: toxunma, dadbilmə, iybilmə, eşitmə, görmə. Hisslər fiziki qıcıqlanmalar və əsəblərdə gedən fizioloji 

proseslərlə əlaqələn¬dirilir. Bu cür qıcıqlandırıcılar kimi əl-Farabi işığı görmə üçün, atmosfer dəyişmələrini (dalğa- 

ları) eşitmə üçün misal çəkir. Beləliklə də, əl-Farabi hisslərlə fizioloji proseslər arasındakı əlaqəni düzgün anlayır. 

Əl-Farabiyə görə hər bir duyğu obyektiv mövcud olan predmetlərin müəyyən fiziki xüsusiyyətlərinin hiss üzvlərinə 

xarici təsirinin nəticəsidir. Bu fiziki xassələr hiss üzvlərinə təsir edərək, onları oyadır, onlarda müəyyən iz qoyur. 

Göründüyü kimi, əl-Farabi duyğuların fiziki və fizioloji təbiətini aşkara çıxarmağa çalışır. Lakin o bunun ardıcıl 

elmi izahını verə bilmir. Bununla belə psixiki olanın müəyyən fiziki xassələrdən asılılığını qeyd redir. Qıcıqlanma 

güclü olduqca duyğulardakı obraz da bir o qədər çox qalır. Əl-Farabi Aristotelin belə bir fikrinə şərik olur ki, insan- 

ların bildikləri və öyrəndikləri hər şey onların gördükləri, eşitdikləriəsasında meydana gəlir. Əql beş hiss üzvündən 

keçməyən heç bir şeyi bilə bilməz. Əl-Farabi göstərir ki, ümumi anlayışların dərk edilməsi və mücərrəd təfəkkür 

qabiliyyəti yalnız insana məxsusdur. Əql predmetləri xarici keyfiyyətlərdən sərf-nə¬zər edərək dərk etdikdə onların 

mahiyyətini dərk etmiş olur. Əgər aksidensiyanı beş hiss üzvü qavrayırsa, substansiyanı yalnız əql dərk edə bilər. 

Mütəfəkkir idrak təlimində xarici və daxili hisslərin beyində lokallaşmasını qeyd etməklə psixoloji proseslərin 

getdiyi orqan haqqında məlumatlı olduğunu göstərir.Əl-Farabi nəzərə çatdırır ki, mücərrəd təfəkkür qabiliyyəti 

yalnız insana məxsusdur. Əql predmetləri xarici keyfiyyətlərdən sərf-nə¬zər etməklə onların mahiyyətini dərk 

etmiş olur. Əgər aksidensiyanı beş hiss üzvü qavrayırsa, substansiyanı yalnız əql dərk edə bilər. Nəzəri əqlin po- 

tensial əql, aktual əql, qazanılmış əql kimi pillələrini qeyd edən əl-Farabi dərketmə prosesində fəal əqlin rolunu 

belə izah edir ki, qazanılmış əql sayəsində tam olaraq yüksələn insanda baş verən bu hal əqlin hər iki qismində 

nəzəri və əməli və muhayyilə qüvvəsindən asılı olunca,... Allahdan daşan vəhy fəal əqldən süzülərək qazanılmış 

əqlə gəlir. Belə bir kimsə, tam anlamıyla hakim, filosof və müdrik insan olur (Burhan Ulutan, 2000: 72). 

Əl-Farabinin psixi proseslərin tədqiqi sahəsində açdığı cığır idrak nəzəriyyəsinin elmi – təbii istiqamətdə inkişafına 

təsir göstərmişdir.Bunun əsasında Şərq peripatetizmində qnoseologiyanın işlənməsi üçün ilk şərtlər yaranmış oldu. 

Əl-Farabinin idrak nəzəriyyəsində bir tərəfdən insan dünyanın dərk olunmasına aparan yaradıcı başlanğıcın daşıyıcısı 

kimi qarşıda durur, digər tərəfdən idrakın başlanğıc və son nöqtəsi bütün mövcudatın ilk başlanğıcı ilə əlaqələndirilir. 

Əl-Farabinin siyasət fəlsəfəsi 
 

Cəmiyyət problemlərinin tədqiqinə həsr etdiyi “Səadətin əldə edilməsi”, “Fəzilətli şəhər əhalisinin görüşlərinə 

dair” əsərləri ilə əl-Farabi İslam Şərqində siyasət fəlsəfənin əsasını qoymuşdur. Siyasət fəlsəfəsinə həsr olunan 

əsərlərində Əl-Farabi fəzilətli, kollektiv və qeyri-fəzilətli dövlətlərin xarakteristikasını verərək, onlarda idarəet- 

mənin xüsusiyyətlərini şərh edir, fəzilətli dövlətlərin inkişafında təhsil və tərbiyənin rolununu önə çəkir. Əl- 

Farabi“Səadətin əldə edilməsi”əsərində yazır: “ Tədris nəzəri fəzilətləri millət və şəhərlərdə yaratmaqdır. Təhsil 

millətlərdə əxlaqi fəzilətləri və əməli sənəti meydana gətirmək üsuludur” (Farabi, 2018: 33). 

O,idarəetməni hər bir insanın və sosial qrupların onlara təbiət tərəfindən bəxş edilən hormonik inkişafları üçün 

şərait yaradan sənət hesab edir. Əl-Farabinin fikrincə xalqların xoşbəxtliyin əldə olunmasında bir-birinə kömək 

etmələri nəticəsində bütün yer üzündə fəzilətin hökm sürməsi mümkün ola bilər. 

Əl-Farabinin traktatlarında şəhərlərin, cəmiyyətlərin, şəhər birliklərinin xarakteristikasına böyük yer ayrıldığı 

halda «dövlət» termininə rast gəlinmir. Lakin mütəfəkkir şəhər anlayışını dövlət mənasında, onun sinonimi kimi 

işlədərək, şəhərləri üç qrupa bölür: 1) cahil, 2) kollektiv, 3) fəzilətli. 

Əl-Farabinin şərhində həm də şəhər kiçik icmaların cəmi kimi başa düşülür: kəndlərin, küçə və məhəllələrin. 

Onların əsas əlaməti yaşayışın ümumiliyi və başçının olması, hakimiyyətin mövcudluğudur. Ailə, ev, küçə, 

məhəllə – şəhərin aşağı mərhələləri və tərkib hissələridir. Kənd şəhərə xidmət etməli olan aşağı mərtəbədir. 
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İnsanların dövlətdə birləşməsinin səbəbini əl-Farabi iki səbəbdə görür: 1) hər bir insanın digərinə ehtiyacı oldu- 

ğu üçün onlar bərabər vəziyyətdədirlər, 2)cəmiyyətdə birlə¬şən bütün insanların fəaliyyəti digərinin tələbatını 

ödəyərək, kamilliyə çatmağa xidmət edir. Deməli, əl-Farabiyə görə insan cəmiyyəti yarandığı zamandan huma¬- 

nist məqsədə xidmət edir. Əl-Farabi öz fəlsəfi sisteminə əsaslanaraq insan cəmiyyətinə vahid bütöv kimi baxır. 

Bütün insanların bir mərkəzdə, vahiddə birləşməsi mütəfək¬kirin idealıdır. 

Əl-Farabinin əsas məqsədi fəzilətli dövlət haqqında təlimin yaradılması idi. Qeyri-fəzilətli şəhərlərin tədqiqini 

o,bununla əlaqəli öyrənir. Qeyri-fəzi¬lətli şəhərlərin mövcudluğu dünyanın qanunauyğun düzümündən kənara 

çıxmadır. Onun fikrincə qeyri-fəzilətli dövlətlərin mövcudluğunun səbəbi insanların, hökmdar¬ların qeyri-ka- 

milliyidir. Beləliklə, qeyri-fəzilətli şəhər sakinləri üçün ümumi olan onların var-döv¬lə¬tə, şan-şöhrətə can atma- 

larıdır. Həmçinin bu ümumilik özünü idarə for¬ma¬¬la¬rı¬nın vahid mahiyyətində də göstərir. Bu cəmiyyətlərin 

sakinlərində eyni psixologiya və mə¬nəviyyat da müşahidə olunur: onlar hamısı xudbindirlər, vətənpərvərlik 

hissindən məhrumdurlar, xəsisdirlər. Onların heç biri fəlsəfəni bilmirlər, bu isə onlara qarşılıqlı yardımı həyata 

keçirməyə mane olur. 

Əl-Farabi göstərir ki, qeyri-fəzilətli dövlətin sakinləri məqsədə nail olmaqda bir-birinə köməklik et¬sə¬lər də, bu 

tamahkar, qərəzli qarşılıqlı köməkdir. Onlar bir-birinə yalnız sər¬vət əldə etməkdə və həzz almaqda kömək 

edirlər. Digər fəzilətlər isə onları ma¬raq¬lan¬dırmır. Ona görə də bu cəmiyyətlərin üzvləri xoşbəxtlikdən 

uzaq¬dır¬lar, hər¬çənd ki, onlar sərvət və şöhrəti olanları xoşbəxt hesab edirlər. 

Əl-Farabinin dövlət təlimində əsas yerlərdən biri fəzilətli dövlətin xarakteris¬ti¬¬kasıdır. Fəzilətli dövlət – yeni 

dövlət tipi modelidir. Burada insanlar xoş¬bəxt¬li¬yə nail olmalıdırlar. 

Qabiliyyətlərinə görə insanların qeyri-bərabərliyni qeyd edən əl-Farabi ha-mının dövlət idarəsində iştirakı- 

nı məqbul hesab edir. Əgər insan ancaq özünə qarşı mö¬tədillik göstərirsə, onda əl-Farabinin fikrincə dövlət 

idarəçiliyi sənətinə malikdir. O, bu qabiliyyətdən dövlət və onun hissələrinin xeyrinə istifadə etməlidir. Fəzilətli 

şəhərin mütləq əksəriyyətini mənəviyyatlı insanlar təşkil etdiyi üçün, onlar idarəetmə sənətinə yiyələnərək onu 

dövlətin maraqları xatirinə istifadə etməlidirlər. Fəzilətli şəhər elə bir vahid orqanizmdir ki, aşağı və yuxarı dərə- 

cəli müxtəlif hissələrdən ibarətdir. Onlar bir-biri ilə sıx əlaqədədirlər və hər biri təklikdə müvafiq fəaliyyətlərini 

həyata keçirirlər. 

Lakin onu da qeyd etmək lazımdır ki, əl-Farabi insan cəmiyyətini dinamika, inkişafda götürür. Ancaq fəzilət- 

li şəhəri tam orqanizm kimi götürmək olar. Çünki burada hamının səadətə çatmasına çalışırlar. Mütəfəkkir ən çox 

hakimiyyətin ali orqanının formalaşması məsələsinə, dövlət başçısı məsələsinə diqqət yetirir. Bu məsələyə 

müstəsna əhəmiyyət verir: fəzilətli şəhərin yaranması və fəaliyyəti üçün həlledici şərt maarifçi hökmdarın 

olmasıdır. Onun fikrincə bu hökmdar fəzilətli şəhərin mövcudluğunun, onun üzvlərinin vacib keyfiyyətlərinin 

formalaşmasının səbəbi olmalıdır.Fəzilətli dövlətin vacib daxili funksiyası sakinlərin maddi tələbatlarının ödə¬- 

nil¬¬mə¬sidir. Dövlətin digər vacib daxili funksiyası təlim və tərbiyədir. 

Fəzilətli dövlətlərin dağılma səbəbi sırasında mütəfəkkirə görə xarici görünüştəki əxlaqsızlar, daxili qarşıdur- 

malar, xarici məğlubiyyətlər göstərilə bilər, amma bütün bunların arasında əsil yıxıçı səbəb pozuq və zərərli fikir 

və düşüncənin cəmiyyətə və idarəçilərə hakim olması və zehinləri pozmaq sürəti ilə cəmiyyəti içdən gəmirib, 

çökdürməsidir (Burhan Ulutan, 2000: 136). 

Müdriklik və fəlsəfəyə yiyələnməyin idarəçilikdə əhəmiyyətini anlayan Əl-Farabi “Fəzilətli şəhər əhalisinin gö- 

rüşlərinə dair” əsərində yazır ki, hər hansı bir zamanda fəlsəfə idarəetmənin bir parçası olmaqdan çıxarsa, bütün 

digər şərtlər bu idarəetmədə mövcud olsalar belə, fəzilətli şəhər hökmdarsız qalmış olacaq, şəhərin idarəetməsi 
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ilə məşğul olan bir hökmdar olmayacaq, şəhər xalqı həlak olma təhlükəsi ilə qarşı-qarşıya qalacaqdır. Əgər bu 

şəhərin faktik idarəedicisinə bağlı olacaq bir filosof tapılmasa, bu şəhər bir vədədə məhv olmaqdan xilas olma- 

yacaqdır (Farabi, 2019: 109). 

ƏL-FARABİNİN ETİK GÖRÜŞLƏRİ 
 

Əl-Farabi etikanı təcribi fəlsəfə (əl-fəlsəfə əl-əməliyyə), müdrikliyin fəlsəfəsi (fəlsəfə hikmət) kimi nəzərdən 

keçirir. Onu ali səadətə və xoşbəxtliyə çatmaq yolları barədə elm hesab edir. «Dövlət xadimlərinin aforizmləri» 

traktatında Əl-Farabi etikanın predmetini geniş planda nəzərdən keçirir. Onun fikrincə etika əhalinin həyatı- 

nın yaxşılaşdırılması və çiçəklənməsi üçün, onları səadət yoluna istiqamətləndirmək barədə göstərişlər vermə- 

lidir (Геюшева, 1982: 8). «Mülki siyasət» əsərində də Əl-Farabi etikanı səadətin dərk edilməsi haqqında elm 

adlandırır. İnsanın mövcudluğunun məqsədi ali səadətin əldə edilməsi olduğu üçün, bundan ötrü səadətin nə 

olduğunu bilmək, onu öz məqsədinə çevirmək və ona doğru getmək lazımdır. Bundan sonra isə səadətin əldə 

edilməsi üçün nəyin həyata keçirilməsinin vacib olduğu hökmən dərk olunmalıdır. İradə azadlığını qəbul edən 

mütəfəkkir hər bir insanın öz davranışını seçməkdə azad olduğunu qeyd edir. 

Əl-Farabi hesab edir ki, insan əxlaqının və ləyaqətinin dərəcəsi onun idrakının səviyyəsi iləmüəyyən olunur.Əql 

anlayışını nəzəri və əməli növlərə bölən mütəfəkkir nəzəri əql vasitəsilə insanın hər bir şeyin mahiyyətini dərk 

etdiyini, əməli əqlin (təcrübi əql) isə insanların mənəvi həyatını idarə etdiyini göstərir. Məhz əməli əql vasitəsilə 

insan yaxşını pisdən, faydalı olanı faydasızdan ayıra bilir. 

Əxlaqlılığın dərrakə ilə birbaşa əlaqədə olduğunu söyləyən Əl-Farabiyə görə düşüncəsizlik isə insan nəfsinin 

xəstəliyidir ki, bütün əxlaqi nöqsanlar öz əsasını buradan götürür. Düşüncəli insanın fəzilətli və yüksək əxlaqlı 

olması fikri əl-Farabinin etikakasının əsasını təşkil edir. 

«Dövlət xadiminin aforizmləri» əsərində Əl-Farabi insanın cəmiyyətdə təhsil və tərbiyənin təsiri altında 

formalaşdığı qənaətinə gəlir. O, hesab edir ki, müxtəlif təbii xüsusiyyətlərə malik insanlar malik olduqları 

tərbiyələri ilə fərqlənirlər. Yaxşı və pis əxlaqi kefiyyətlər tərbiyə nəticəsində əldə edilir. Mütəfəkkirin fikrincə 

insan təkbaşına mövcud ola bilmədiyi kimi, onun cəmiyyət və siyasi nizam olmadan özünün mənəvi mahiyyətini 

üzə çıxarması və əxlaqi tələbləri yerinə yetirməsi mümkün deyil. 

Orta əsr Şərqində xoşbəxtlik və onun mahiyyəti, ona nail olmağın vasitələri barədə suallar dövrün qabaqcıl ziyalı- 

larını düşündürüdü.Bu problemə münasibət bildirən Əl-Farabi xoşbəxtlik katiqoriyasını hər bir insanın təbii ola- 

raq çatmağa çalışdığı kamillik katiqoriyası ilə əlaqədə nəzərdən keçirir. O, hesab edir ki,insanın mövcudluğunun 

əsasını ali xoşbəxtliyin əldə edilməsi təşkil etdiyi üçün, o, xoşbəxtliyin nə olduğunu bilməli, onu öz məqsədinə 

çevirərək ona doğru getməli, xoşbəxtliyə çatmaq üçün nəyi həyata keçirtməyin lazım olduğunu anlamalıdır. Əl- 

Farabiyə görə xoşbəxtliyin yolu ağıl və fəzilətdən keçir. 

Onun fikrincə xoşbəxtliyə nail olma xeyirxah iradəyə və azad seçimə əsaslanmalıdır. Əl-Farabi həm də ona diqqət 

yetirirdi ki, həqiqi xoşbəxtliyə nail olmaq üçün insanın hərəkətləri, nəfsin affektləri və sağlam düşüncə bir-birinə 

uyğun gəlməli və ümumi harmoniya təşkil etməlidir. Bu harmoniya isə ağlın qüvvəsindən və adətlərin 

xarakterindən aslıdır. 

ƏL-FARABİNİN FƏLSƏFƏSİNDƏ ELMLƏRİN TƏSNİFATI 
 

Məlumdur ki, elmlərin təsnifatı elm tarixinin mühüm bölmələrindən biridir. Bu sahə elmlərin müəyyən ümumi 

prinsiplər əsasında sistemləşdirilməsində ifadə olunan elmlərin əlaqəsini nəzərdə tutur. Aristotelin elmlərin 
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təsnifatı barədə fikirləri ilə tanış olan əl-Farabi elmlərin sistemləşdirilməsi məqsədilə yazılan “İhsaül-ülum” 

(“Elmlərin təsnifatı”) əsərində öz məqsədlərini belə ifadə edir: “ Bu kitabda bizim məqsədimiz məşhur elmləri 

bir-bir sadalamaq və onlardan hər birinin bütünlükdə nələri əhatə etdiyini, hissələri olanlarının hər birinin hissələ- 

rini, onun hissələrindən hər birində olan hər şeyi bildirməkdir” (Əbu Nəsr əl-Farabi ət-Türki, 2006: 23). Elmlərin 

təsnifatı zamanı antik ənənələrə əsaslanan əl-Farabi onları sadədən mürəkkəbə doğru, özünün elmi və fəlsəfi 

tədqiqatlarına uyğun formada dilçilik, məntiq, riyazi elmlər, təbiət və ilahiyyat elmləri (metafizika), mülki elm, 

fiqh və kəlam kimi beş qrupa bölür.Əl-Farabinin sistemində elmlər bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqədə və bir-birindən 

asılılıqda nəzərdən keçirilir. Mütəfəkkirin fikrincə bütün real mövcud olanlar və onların müxtəlif xüsusiyyətləri 

və keyfiyyətləri elmin obyektini təşkil edir. O,elmləri nəzəri və praktiki elmlərə bölərək, nəzəri elmlər arasında 

əsas yeri varlığın ümumi xüsusiyyətləri və qanunları haqqında elm olan fəlsəfənin tutduğunu qeyd edir. 

NƏTİCƏ 
 

Əbu Nəsr Əl-Farabinin fəlsəfi təlimi həm Şərqdə, həm də Avropada öyrənilərək,ondan sonra gələn 

mütəfəkkirlərintədqiqatlarına güclü təsir göstərmişdir. Əl-Farabidən sonra Şərq peripatetizmini Bəhmənyar, Nə- 

sirəddin Tusi, Siracəddin Urməvi, Əsurəddin Əbhəri, Əfzələddin Xunəci, Rəcəbəli Təbrizi və s. türk filosofları 

inkişaf etdirmişlər. Bu böyük filosoflar tərəfindən irəli sürülən və həll edilməyə cəhd edilən problemlər orta əsr- 

lərdə İslam Şərqi bölgəsində fəlsəfənin və elmin yüksək səviyyədə inkişafına dəlalət edir. 

ƏDƏBİYYAT: 

Əbu Nəsr əl-Farabi ət-Türki. Elmlərin təsnifatı. Bakı, 2006. 

Burhan Ulutan. Farabi felsefesi. İstanbul. 1999. Türk dünyası araştırmaları vakfı. 

Farabi, 2019, İdeal devlet, (Arapca aslından çeviren: Ahmet Arslan). İstanbul, 2019. Türkiye iş bankası kültür 

yayınları. 

Farabı, 2018 Mutluluğun kazanılması. (Arapca aslından çeviren: Ahmet Arslan). İstanbul, 2018. Türkiye iş ban- 

kası kültür yayınları. 
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TM: 004  

 

 
AB TESTİ (ANAOKULUNA BAŞLANGIÇ TESTİ) 

 

 
Arzu Bademli 

 
 

GİRİŞ 

Okula başlamak çocuk için hayattaki en önemli dönüm noktasıdır. Çocuk ilk kez programlı, planlı bir eğitime tabi 

tutulmuş ve bir otorite tarafından kontrolü sağlanmıştır. Çocuğun yabancı mekan ve kişiye karşı aniden güven 

duyması beklenemez ancak okul ve öğretmen ne kadar yabancı olursa olsun eğitim çocuk için olmazsa olmazdır. 

Bu sebeple çocuğun okula ve öğretmenine uyum süreci ilerdeki hayatında dahi okula ve eğitime yaklaşımını 

belirleyecek önemli bir ölçüttür. Bu dönemde yaşanacak bir kırılma çocuğu psikolojik olarak etkileyeceği gibi 

uyum süreci ve eğitim hayatı güzel gittiği takdirde de çocuk için verimli olacağı düşünülmektedir. Bu test ile 

çocuğu okula karşı hazırbulmuşluğunun seviyesini saptamak oldukça önemli olacaktır. Hazırbulunmuşluk değeri 

çocuğun hayatında geri döndürülemez sorunlara ve akademik başarısında çocuk gelişimci ve psikologların önem 

verdiği bir husustur. Gelecek planlaması yaptığımız çocuklarımızın okul fobisi, anksiyete ve öğretmen korkusuna 

direkt olarak maruz kalması endişe verici bir durumdur. Bunun engellenmesi için okul, aile ve çocuk bir arada 

çalışması gerekmekte ve birinin eksik olacağı durumda diğerlerinin de eğitime tam tutunamayacak bir çocuk 

bırakacağı bilinmektedir. Testte çocuğun oryantasyon ve uyum düzeyi bilinmesi gerekmektedir. Test ile birlikte 

öğretmen ve aile çocuk ilişki düzeyi saptanacak ve oryantasyonun yukarda belirtilen sorunlara karşı durulacak bir 

set oluşturması ve oryantasyon sürecinin sorunlarını en az seviyeye indirmesi ve çocuğun yüksek yararı düşünü- 

lerek planlanması çocuğun eğitimi için hayati öneme sahiptir. 

Çocuğun bedensel, duygusal, sosyal ve zihinsel anlamda okula hazır olması ve uyum sürecini hızlı atlatması 

çocuğun eğitim hayatında ve akademik başarısında göz önünde bulundurulacak bir örnektir. Çocuğun oryantasyon 

ile okula kazandırılması çocuk için kısa ve uzun vadede önemini vurguladıktan sonra bu testin amacı daha net 

anlaşılmaktadır. 

Bu araştırmanın temel amacı çocuğun oryantasyon sürecinde çocuğun karşılaşacağı ruhsal sorunları, yanlış uy- 

gulamaları azalmak, çocuğa fayda sağlamak ve öğretmeni oryantasyon sorunlarına karşı bilinçlendirmektir. Bu 

araştırma test modeli çocuğa bireysel yaklaşan bir testtir. 2 oturumda gerçekleşecektir. 1. Oturum aileye uygu- 

lancak oturumdur. Aileye yapılan envanter sonucunda gerekli görüşme yapılarak ikinci aşamaya geçilmekte- dir. 

1. Oturum çocukla birliktede yapılabilirken çocuksuzda yapılabilir. Mümkün olduğu kadar çocuk olmadan 

yapılması doğrudur. 

Çocuğun okula uyum sürecinde yaşanılacak olacak ruhsal ve mental olarak yaşayacağı okul fobisine kadar giden; 

korku ,endişe, kaygı ve güvensizliği doğru tanı ve doğru çözümle sonlandırmak testin amaçlarından biridir. 

Bu doğrultuda aşağıdaki sorulara cevap aranmaktadır; 
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YÖNTEM 

 
Araştırmanın Modeli 

 

Bu araştırma tarama modeli uygulamalı bir araştırma niteliğindedir. Tarama modellerinden tekil tarama modeli 

öğrencilerin oryantasyon süreci ve okula hazırlık - öğretmen uyumu kazanımlarının betimlenmesi amacıyla 

kullanılmıştır. Buna göre öğrencilerin okula uyum süreçlerindeki uygunluk düzeyi ve ailenin çocuğu tanıtması 

vereceği tepkileri ölçümleyebilmesi “Anaokuluna Başlama Envanteri” ile elde edilen verilerle betimlenmeye 

çalışılmıştır. Bununla birlikte grubun (24-72 ay) oryantasyon düzeylerinin derinlemesine ve bütüncül bir yakla- 

şımla incelenebilmesi için nitel araştırmalarda veri toplama aracı olarak sıklıkla tercih edilen görüşme yöntemi 

kullanılmıştır. Bunun için öğretmen, öğrenci, çocuk ve aileyle görüşmeler yapılmıştır. 

Çalışma Grubu 
 

Pratik sebeplerle olasılık dışı örnekleme türlerinden uygun olan örnekleme modeli ile yapılmıştır. Uygun örneklemede 

ekonomik olması önem arz etmektedir. Bu tür örnekleme araştırmacıya tanıdıklarından örneklem almayı kolaylaştırır. 

Niğde il merkezinde 2 ana okulda 2014-2015 ve 2015-2016 Nevşehir il merkezinde 1 anaokulunda eğitim öğretim yı- 

lında okul öncesine devam eden 506 öğrenci ve aile bulunmaktadır. Öğrencilerin 351’i kız 155’i erkek olan öğrenciler 

çalışmaya dahil edilmiştir. Ayrıca 37 öğretmenle görüşme sağlanmıştır. Görüşme sağlanan aile sayısı 421’dir. 

Veri Toplama Araçları 
 

Araştırmanın amacını gerçekleştirmek için öğretmen ve veliden veri toplanmıştır. Öğretmen oryantasyonu yapıla- 

cak çocuklarla ilgili gözlemlerini aktarmış ve ilgi düzeylerine verilen tepkileri çalışmaya dahil etmiştir. Velilerden 

alınan verilerle çocuğunun tanıtılması hangi olaylara ne tepki vereceğinin bilinmesi, çocuğun duydu-durum halinin 

öğrenilmesi amacıyla veri toplanmıştır. Bütün veriler “ Anaokuluna Başlama Testi” kullanılarak oluşturulmuştur. 

Anaokulana Başlama Testi Verilerin Analizi 
 

Anaokula başlama testi çalışmaları 2014 yılında başlayıp Arzu Bademli tarafından 2021 yılında hazırlanmıştır. 

Okula hazırlığa ve oryantasyona yönelik olması sebebiyle dikkat çeken bir testtir. Toplamda 25 maddeden oluşu- 

yordur. Açıklamlar aşağıda verilmiştir. 

1. Çocuğun okula hazırlanma sürecinde ailenin desteğini öğrenmek ve çocuğun duygu-durumunu saptamak 

amacıyla aileye sorulan sorular.(5 madde) 

2. Çocuğun duygusal, bilişsel ve sosyal gelişimi ile ilgili olacak nitelikte yapılan gözlem ve çocuğun duyarlılığı 

saptanmak amacıyla test yapan uzmanın gözlemleri.(5 madde) 

3. Çocuğun okul içi düzene, öğretmene ve okul içinde aileye dönük verdiği tepkilerin ölçülmesi için uzmanın 

gözlemi.(5 madde) 

4. Çocuğun sınıf düzenine, sosyal ilişkilerine ve akran uyumuna dayalı gözlem yapılarak sonuçlandırılması.(5 

madde) 

5. Çocuğun okul fobisi, öğretmen korkusu, ayrılık kaygısı gibi durumlara verdiği dönütlere göre uzmanın ra- 

poru. (5 madde) 

Testin puanlamasında her soru 1-4 arası puan verilerek ölçülür. 
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1 puan verilmesi için çocuğun yönergelere hiç tepki vermemesi. Söylenen komutları yerine getirmemesi. Aile ve 

okul içinde aile ve okulla çatışma halinde olması. Okula girmek istememesi yer alır. 

2 puan verilmesi için Çocuğun bazı yönergelere olumlu-olumusuz dönüt sağlanması aile ve okulla çatışma yerine 

gitme eğiliminin daha yğksek olduğu davranışların olması gerekmektedir. 

3 puan verilmesi için yönergelere ve amaçlara yönelik çalışmada bulunması ama kaygı, endişe ve aile ayrılığı gibi 

durumların göz önünde bulundurularak çalışmalara ve okul düzenine uyum sağlaması gerekmektedir. 

4 puan verilmesi için çocuğun yönergelere tam ve eksiksiz cevap ve eylemlerde bulunması gerekir. 

 
Tablo 1. 

 

Puan 0-25 25-50 50-75 75-100 

Uyum süreç durumu Çok zor Zor Normal Yüksek 

 

Grubun (24- 72 ay) okula uyum ve oryantasyon sürecinin belirlenmesinde puanlarını aldığı şekle göre incelenir. 
 

BULGULAR 

 
Sosyal-Duygusal Gelişim Alanında 

 

1.Bulgu; 506 öğrenciden 54 tanesinde ayrılma kaygısı olduğu daha önceden bununla ilgili bir olay yaşadığı göz- 

lemlenmiştir. (Veli tasdikiyle) Öğretmenlerin bazı doğru olmayan ve sınıf düzenine yönelik yapılan hatalarda 

öğrencinin uyumu zorlaşmıştır. Öğretmenden kaynaklı bir diğer sebep akran zorbalığının yaşandığı ve olası ya- 

şanma durumlarına karşı aldığı tedbirlerdir. Bu tedbirler çocuğun yüksek yararı gözetilerek yapılmalıdır. 

Öğrenci - Veli İfadeleri; 
 

1. Gözlemci okulu gezdirirken 

Öğrenci 5: Annem beni buraya bırakmayacak değil mi gelecek tekrar diye konuşmuştur. 

2. Gözlemci: Niye kapıya yakın oynuyorsun? 

Öğrenci 7: Çıkış kapısına yakın oynarak annem geldiğinde beni görebilsin diye buradayım demiştir. 

Özbakım Alanında 

1.Bulgu; 506 öğrenciden 67 tanesine tuvalet eğitimi kazandırılmamıştır. Okula gelmek istememesinin sebebi ola- 

rak tuvalet eğitiminin olmamasından kaynaklı olduğu saptanmıştır. İhtiyacı geldiğinde çocuk huzursuzlaşakta ve 

eve gitmek istemektedir. Tuvalet eğitimi alan çocuklarda okula oryantasyon ve okulda kalma/bulunma durumları 

daha fazla olduğu gözlenlenmiştir. 

Öğrenci - Veli İfadeleri; 
 

1. Öğrenci(14)nin ağlayarak eve gitmek istediğini söylemesi üzerine sorunun ne olduğu sorulduğunda oynamak 

veya okulda kalmak istediğini ancak tuvalet isteğinin olduğu söylemiştir. 
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Dil Gelişimi Alanında 
 

1.Bulgu; 506 Öğrenciden 34’ü dil gelişimi alanında akranlarından beklenilen seviyeye uygun dönütler vereme- 

miştir. Çocukla gözlemci arasında bağ kurulamamış olmakla beraber okulda arkadaşlık ilişkilerinde ve öğretmen 

öğrenci ilişkilerinde sorunlar yaşanmış çocuğun beklentileri tam anlaşılmamıştır. 

Öğrenci - Veli İfadeleri; 

Öğrenci(104) okula geldiğinde sözel ifade kullanamadığı için daha asosyal ve agresif bir tavır sergilemekte aslında 

kendisinin her şeyi aktardığını düşünüp karşı tarafın onu anlamadığını düşündüğü için iletişimde kopukluklar 

yaşanmıştır. Genelde bu çocuklar aileden ayrılmak istememektedir çünkü anneyle arasında ki dili kabullenmiştir. 

Oryantasyon sürecinin daha zor olduğu gözlemlenmiştir. 

TEST SORU-CEVAP DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

1- Merhaba diyince cevap verir mi? 

1 Puan Vermez 

2 Puan Sadece göz teması kurar 

3 Puan Yönü öğretmene dönük ve başını sallar 

4 Puan Merhaba der 

 

2- Adını sorunca cevap verir mi? 

1 Puan Vermez 

2 Puan Endişeli bir halde sadece ismini söyler 

3 Puan İsmini söyler 

4 Puan İsmini ve soy ismini söyler 

 
3- Oyun oynayıp oynamayacağı sorulduğunda cevap verir mi? 

1 Puan Vermez 

2 Puan Oyuncaklara bakar 

3 Puan Oyuncaklarla oynar 

4 Puan Oynamak istediğini söyler 

 
4- Oyun odasında kalma süresi 15-20 dakikayı geçer mi? 

1 Puan 5 dakika ve altı 

2 Puan 10 dakika ve altı 

3 Puan 15 dakika ve altı 

4 Puan 15 dakika üstü 

 
5- Oyun oynarken ailesinden bahseder mi? 

1 Puan Bahsetmez 

2 Puan Ailesini de yanında ister 

3 Puan Öğretmeni yanında ister 

4 Puan Akranlarıyla oynar 
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6- Ailesini görmek ister mi? 

1 Puan Görmek için ağlar 

2 Puan Görmek istediğini ısrarla dile getirir 

3 Puan Görmediğinde huzursuz olur 

4 Puan İstemez 

 

7- Oyuna katılım sağlar mı? 

1 Puan Sağlamaz 

2 Puan Ailenin desteğiyle sağlar 

3 Puan Öğretmenin desteğiyle sağlar 

4 Puan Akranlarıyla katılım sağlar 

 

8- Ağlama süresi ne kadar? 

1 Puan Gün boyu sıklıkla 

2 Puan Aile gittikten sonra 

3 Puan Öğretmen olmadığında 

4 Puan Ağlamaz 

 

9- Ses ve gürültüden rahatsız oluyor mu? 

1 Puan Oyun parkındaki sesten rahatsız olur 

2 Puan Dikkatini dağıtacak derecede rahatsız olur 

3 Puan Oyun oynar ve rahatsızlığını dile getirir 

4 Puan Olmaz 

 
10- Yanına akranı geldiğinde tepkisi ne oluyor? 

1 Puan İlgilenmez 

2 Puan Tanışmak istemez oyun kurar 

3 Puan Tanışmak istenir,çekinir 

4 Puan Tanışır 

 

11- Diğer çocuklarla iletişim kuruyor mu? 

1 Puan Kurmaz 

2 Puan Zorunlu hallerde kurar. (Oyuncak isteme vs.) 

3 Puan Zorunlu haller dışında öğretmenin müdahil olduğu durumlarda kurar. 

4 Puan İletişimi her düzeyde vardır 

 

12- Diğer çocuklarla aynı ortamda kalma süresi ne kadar? 

1 Puan 0-5 dakika 

2 Puan 5-10 dakika 

3 Puan 10-15 dakika 

4 Puan 15 ve üstü 
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13- Sınıf içi etkinliklere katılıyor mu? 

1 Puan Katılmaz 

2 Puan Aile desteğiyle katılır 

3 Puan Öğretmen desteğiyle katılır 

4 Puan Katılır 

 

14- Kendi özbakım becerilerini yapabiliyor mu? 

1 Puan Yapamaz 

2 Puan Yemek yiyebilir 

3 Puan Ellerini yıkar 

4 Puan Sınıf düzenini hiçbir şekilde aksatmayacak derecede iyi 

 
15- Yetişkin yönergelerine uyum sağlıyor mu? 

1 Puan Uyum sağlamaz duymazdan gelir 

2 Puan Uyum sağlamak ister iletişim kurar ama istenileni yapmaz 

3 Puan Uyum sağlar ve istenileni yapar 

4 Puan Sorunu kendi tespit edip istenmeden yapar 

 
16- Ne isteyip istemediğini dile getiriyor mu? 

1 Puan Getirmez 

2 Puan İstediğini işaret eder ama iletişim kurmaz 

3 Puan Sadece öğretmenden ister 

4 Puan Akranlarından da ister 

 

17- Yeni deneyimlerden kaçınıyor mu? 

1 Puan Okul içine girerken huzursuzdur 

2 Puan Sınıf içinde uyumdan kaçınır 

3 Puan Arkadaşlık edinirken çekinir 

4 Puan Kendini tehlikeye atmadan etkinliklerde deneyimlerini yansıtır 

 
18- Yemekhaneye girerken sorun yaşıyor mu? 

1 Puan Girmek istemez 

2 Puan Aile olmadan girmek istemez 

3 Puan Öğretmensiz girmek istemez 

4 Puan Sınıfla beraber girer 

 

19- Teknolojik araç gereçler dikkatini çeker mi? 

1 Puan Yoğunluk sürekli telefonda veya tablettedir 

2 Puan Annesinin telefonunu kullanır 

3 Puan Telefonu ailenin çizdiği sınırlar içinde kullanır 

4 Puan Ekran süresi günde 15 dakikadan azdır 
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20- Okuldan içeri tek başına giriyor mu? 

1 Puan Aileyle beraber girmez 

2 Puan Aileyle girer 

3 Puan Öğretmeninden başkası ile girmekten çekinir 

4 Puan Girer 

 

21- Akranlarına zorluk çıkartıyor mu? 

1 Puan Oyun oynarken paylaşım yapmaz ve istemez 

2 Puan Akranlarının kişisel sahalarına girer 

3 Puan Akranlarına karşı saygılı davranır ama uyum sağlamaz 

4 Puan Sınıf düzenini bozmayacak şekilde arkadaşlarıyla ilgilenir 

 
22- Ailenin okuldan çıktığını öğrenince tepki gösteriyor mu? 

1 Puan Ağlar 

2 Puan Kısa süreli ağlar 

3 Puan Ağlamaz ancak tedirgin olur 

4 Puan Göstermez 

 

23- Ailesini sorma sıklığı ne kadar? 

1 Puan 9-12 kez 

2 Puan 6-9 kez 

3 Puan3-6 kez 

4 Puan 0-3 kez 

 
24- İlk akran oyunu süresi ne kadar? 

1 Puan 0-1 dakika 

2 Puan 1-5 dakika 

3 Puan 5-10 dakika 

4 Puan 10 ve üstü 

 
25- Öğretmeniyle teması oldu mu? 

1 Puan Öğretmeninden korkar 

2 Puan Öğretmenini sever ama temas yoktur 

3 Puan Öğretmeninin gözlemi altında bulunduğunda huzurluyum 

4 Puan Öğretmeniyle el ele tutuşma ve kucağında oturma vardır 
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TM: 005  

 
AİLE PSİKOPATOLOJİSİNİN TRAVMATİK VE DİSSOSİYOJENİK BİLEŞENLERİ 

 

Erdinç Öztürk1 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı 

erdincerdinc@hotmail.com 

ORCID: 0000-0003-1553-2619 

Görkem Derin2 
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ÖZET 

 

Aile psikopatolojisinin ve disfonksiyonel dinamiklerin kökeninde empatiden uzak, şiddet yönelimli, karşılıklılık 

kurulamayan ve genellikle değişken aralıklarla uygulanan arkaik bir yöntem olan “ödül-ceza” odaklı yanlış çocuk 

yetiştirme stilleri bulunmaktadır. Aile içerisinde ebeveynlerin ve çocukların psikopatolojileri ve disfonksiyonel 

iletişim dinamikleri birbirleriyle büyük oranda eşleniktir ki bu eşlenik psikopatolojiler ve disfonksiyonel iletişim 

dinamikleri uzun zaman dilimlerinde kuşaklararası eksende yanlış çocuk yetiştirme stilleri aracılığıyla geçiş gös- 

terebilmektedir. Ruhsal açıdan “normal”: fonksiyonel ailelerin misyonları ve çocuk yetiştirme stilleri, entegra- 

tif bir zeminde kuşaklararası gelişimin sürdürülebilirliği üzerine odaklıdır. “Görünürde normal”: patolojik ve 

disfonksiyonel ailelerin misyonları ve çocuk yetiştirme stilleri ise büyük oranda gelişim karşıtı bir yönelimde 

primitif, fosilleşmiş ve tekamülünü sağlayamamış katı bir psikotoplumsal yapının korunması ve kuşaklararası 

aktarımı ile karakterizedir. Disfonksiyonel uzamda aile psikopatolojileri, travmatize ve dissosiye edici modalite- 

lerin hakim olduğu toplumlarda uyumsal ya da konformist düşünce, davranış, tutum ve inançlardan öte bireylerin 

hem muhakeme kapasitelerinde kesintilere hem de onların bilinçsiz kararlar almalarına yol açabilmektedir. Öz- 

türk’e göre çocuklar, çoğunlukla disfonksiyonel ebeveynlerini güçlü olarak algılayarak onları model alırlar ve bu 

model alış süreci, aile psikopatolojisinin “psikolojik bulaş riskini” önemli oranda artırarak “psikopatolojinin ku- 

şaklararası geçişine ya da aktarılmasına” neden olmaktadır. Psikotravmatolojik açıdan aile içindeki travmatik ve 

dissosiyojen yapı, bir prediktör işlevi görerek “travmanın ve travma kökenli dissosiyojenik patolojilerin kuşakla- 

rarası geçişini” kolaylaştırabilmektedir. Disfonksiyonel ve patolojik ailelerde bir erk ve güç kazanma aracı olarak 

“simetrik” ya da “asimetrik kimlik geçişleri” kadar “itaat ettirme” ve “baskı” odaklı “kimlik kontrolleri”nin de 

olduğu ifade edilmekte ve bu süreç “aile psikopatolojilerinin travmatik ve dissosiyojenik instabil temelleri”ni 

oluşturmaktadır. Baskı karşısında itaat ve itaatsizliğin temel belirleyicisi, bireylerin ego fonksiyonlarıdır. Birey- 

sel psikopatolojiler ve ego fonksiyonlarının zayıflığı kişileri baskı karşısında itaat modalitelerine zorlamaktadır. 

Optimal ego gücüne sahip olan bireyler baskı karşısında dissosiye olmazlar ve itaat etmezler. Günümüzde birey- 

leri travmatize ve dissosiye etmeden ruhsal açıdan entegre bir nesil yetiştirebilmek amacıyla Öztürk tarafından 

önerilen Doğal ve Rehber Ebeveynlik Stili’nin ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda temel bir örnek oldu- 

ğu fonksiyonel aile modellerinin geliştirilmesi öncül bir gereklilik halini almıştır. 

Anahtar Kelimeler: Aile psikopatolojisi; disfonksiyonel aile; travma; dissosiyasyon; yanlış çocuk yetiştirme stilleri 
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TRAUMATIC AND DISSOCIOGENIC COMPONENTS OF FAMILY PSYCHOPATHOLOGY 

  

ABSTRACT 

 
At the root of family psychopathology and dysfunctional dynamics are “reward-punishment” oriented negative 

parenting styles, which is an archaic method that is far from empathy, is violence-oriented, cannot be reciprocated 

and is generally applied at variable intervals. Parents’ and children’s psychopathologies and dysfunctional com- 

munication dynamics in the family are largely correlate with each other, these correlate psychopathologies and 

dysfunctional communication dynamics can pass through negative child-rearing styles on an intergenerational 

axis in long periods of time. Psychologically normal: the missions and parenting styles of functional families fo- 

cus on the sustainability of intergenerational development on an integrative basis. The missions and child-rearing 

styles of apparently normal: pathological and dysfunctional families are largely characterized by the preservation 

of a primitive, fossilized and unevolved a solid psychosocial structure in an anti-developmental orientation and 

intergenerational transmission. In the dysfunctional context, family psychopathologies can lead to interruptions 

in the reasoning capacities of individuals and their involuntary decisions beyond adaptive or conformist ideas, 

behaviors, attitudes, and beliefs in societies where traumatizing and dissociative modalities are dominant. Accor- 

ding to Öztürk, children often perceive their dysfunctional parents as strong and take them as models, and this 

dysfunctional process significantly increases the “risk of psychological transmission” of family psychopathology, 

causing “intergenerational transmission or transfer of psychopathology”. From a psychotraumatological point of 

view, the traumatic and dissociative structure in the family can facilitate “the intergenerational transmission of 

trauma and traumatic dissociagenic pathologies” by functioning as a predictor. It is stated that there are “identity 

controls” focused on “obedience” and “oppression” as well as “symmetrical” or “asymmetrical identity transi- 

tions” as a means of gaining power in dysfunctional and pathological families. This process constitutes the tra- 

umatic and dissociative unstable foundations of family psychopathologies. The main determinant of obedience 

and disobedience in the face of oppression is the ego functions of individuals. Individual psychopathologies and 

weakness of ego functions force individuals to obedience modalities in the face of oppression. Individuals with 

optimal ego strength do not dissociate and do not obey in the face of oppression. Today, in order to raise a psycho- 

logically integrated generation without traumatizing and dissociating individuals, it has become a prerequisite to 

develop functional family models, in which the Natural and Guiding Parenting Style proposed by Öztürk serves 

as an example by serving as a basic function in national and international scientific platforms. 

Keywords: Family psychopathology; dysfunctional family; trauma; dissociation; negative child-rearing styles 

Aile Psikopatolojisi, Dissosiyojen ve Disfonksiyonel Aileler 
 

Ruhsal açıdan olağanlıktan ya da normallikten psikiyatrik tanı alan ebeveynler ve çocuklara olan geniş bir 

yönelimde aileler; “normal aile modeli”, “disfonksiyonel aile modeli” ve “patolojik aile modeli” olmak üzere üç temel 

kategoride değerlendirilmektedir. Bu üç aile modeli, psikotravmatoloji ve klinik psikoloji uygulamaları eksenindeki 

teorik yak- laşımların yapılandırılması sürecinde önemli bir işlev görmektedir. Aile modellerinden ilki olan “normal aile 

modeli”, “psikiyatrik tanısı olmayan”: ruhsal açıdan sağlıklı ebeveynler ve çocuklarından oluşmaktadır. Psikotoplumsal 

açıdan entegre ve gelişim odaklı yeni nesil oluşturmak için en temel gereklilik, normal: fonksiyonel aile modeli ve 

şiddetten uzak, empatik karşılıklılığın ebeveynler ve çocuklar arasında sağlandığı doğru çocuk yetiştirme stillerinin 

yaygın bir şekilde uygulanmasıdır. Bu aile modellerinden ikincisi olan “görünürde normal aile modeli” ya da 

“disfonksiyonel aile modeli”nde psikiyatrik tanı alan en az bir çocuk ile çoğunlukla eşik altı tanı kriterlerinin belirgin bir 

şekilde görüldüğü psikopatolojisi bulunmayan ebeveynler yer almaktadır. Sonuncu aile modeli olan “patolojik aile 
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modeli”nde ise ebeveynlerin ve çocukların neredeyse hepsi en az bir psikiyatrik tanıya sahip olmakta ve bu iç 

sistemdeki psikopatoloji, ailenin tamamında benzer oranlarda yaşantılanmaktadır (Öztürk, 2020a, 2021; Öztürk & Şar, 

2006). 

Günümüzde disfonksiyonel ailelerin patolojik ailelerden nicelik açısından daha fazla olmaları, yanlış çocuk 

yetiştirme stilleri ile karakterize kuşaklararası travma geçişinin ve kuşaklararası patoloji aktarımının nesiller bo- 

yunca varlanışını büyük oranda koruyarak sürdürmesine imkan tanımaktadır Postmodernizmin psikotoplumsal 

yansımalarının belirgin bir şekilde görüldüğü toplumlarda; şımartılma, arkadaş anne-baba ve ebeveynlik reddi 

gibi disfonksiyonel iletişim dinamikleri sık bir şekilde yaşantılanmaktadır ki bu iletişim dinamikleri neredeyse 

dünyanın her yerinde bir norm olarak kabul edilir hale gelmiştir. Kuşaklararası travma geçişi ile kuşaklararası 

patoloji aktarımı süreçlerindeki en etkili unsur, disfonksiyonel aile modellerini benimseyen aileler ve onların 

yanlış çocuk yetiştirme stilleridir. Ambivalan ve çalkantılı ilişki dinamikleri ile karakterize bu tek odaklı düşünce 

sistemini benimseyen disfonksiyonel aileler; psikolojik esneklikten uzak, çocuklarının gelişimini desteklemeyen 

hatta belirli oranlarda onları sabote eden ebeveynlerden oluşmaktadır. Psikotarihsel perspektife göre çocuklarının 

gelişimini sekteye uğratan bu aileler, tarihsel süreç boyunca birçok nesile psikotoplumsal açıdan negatif yönde 

etki eden kuşaklararası travmatik yaşantıların ve yanlış çocuk yetiştirme stillerinin devamlılığını sağlamaktadır. 

Disfonksiyonel aileler, ebeveynlerinden öğrendikleri ve yarı bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde kendi çocuklarına 

uyguladıkları hatta aktardıkları çelişkili ve psikopatojen dinamiklerin kuşaklararası geçişi ile karakterizedir. Dis- 

fonksiyonel aileleler, şiddet odaklı ve empatiden uzak yanlış çocuk yetiştirme stillerini evlatlarına bir cezalandır- 

ma yöntemi olarak uygulamakta ve bu uygulamalara maruz kalan travmatize ve dissosiye edilmiş bireyler, hem 

kendi aileleri hem de çevresindeki diğer kişiler tarafından “hasta” veya adeta bir “kurban” olarak etiketlenerek 

kolaylıkla kontrol edilebilmektedirler (Öztürk, 2016, 2020a, 2020b, 2021; Öztürk & Şar, 2006). 

Disfonksiyonel aileler, tutarsız iletişim şekilleri, nezâketsizlikler ve saygısızlıkların yoğun bir şekilde 

yaşantılandığı, sıklıkla ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin çocuklarını ihmal ettiği ve anne-babaların 

evlatlarını travmatize ve dissosiye ederek onlarda “patolojik konformizm” geliştirdikleri maladaptif bir aile türüdür. 

Bu ailelerde yetişen çocuklar, patolojik konformist bir tutum göstererek aile içinde görülen bu işlevsizlikleri bir 

sosyal norm ve kabul olarak algılarlar ki bu algılayış zamanla bireylerin gerçekliği kavramaları üzerinde negatif 

doğalı kesintilere yol açabilmektedir. Disfonksiyonel ailelerin çocuklarından, anne-babalarına itaat etmeleri 

beklenmekte olup bu çocuk- lar ortaya çıkan negatif durumlar ve travmatize edici olaylar ya da psikopatojen aile 

dinamikleriyle kendi başları- na mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar. Ebeveynler çocuklarını; ihmal ederek, 

gelişimlerine duyarsız kalarak, başarılarını takdir etmeyerek, arkadaş gibi davranıp anne-babalık rollerini 

üstlenmeyerek travmatize etmekte ve bu çocuklar da ilk olarak kendi ailesine zamanla ise çevresindeki kişilere 

karşı patolojik konformizm geliştirebil- mektedir. Disfonksiyonel ebeveynler arasında simbiyotik ilişkilerin yaygın 

bir şekilde yaşantılanmasına ve bu ma- ladaptif süreçteki bütün travmatik döngülere rağmen anne ve babalar 

birbirlerini büyük oranda terk edemezler. Bu birbirinden ayrılamama durumunda ebeveynler birbirlerine ve ailenin 

bütününe karşı “sahte karşılıklılık” zemininde “görünürde iyi” bir tablo çizerler (Kerr & Bowen, 1988; Masteller & 

Stoop, 1997; Napier 1991; Öztürk, 2020a). 

Disfonksiyonel aileler, psikopatolojik yapılarını çevresindeki kişilere göstermek istememeleri sebebiyle 

zamanla yalnızlaşarak ruhsal açıdan olumsuz etkileri olan bir “dissosiyatif sosyal izolasyon” sürecine girerler. 

Dissosiyatif sosyal izolasyon sürecinin hızlanmasında; aileye verilen psikotoplumsal önemin azalması, ebeveynler 

arasındaki duygusal karşılıklılığın oluşamaması ve aile mahremiyetine verilen kültürel değerlerin 

benimsenmemeye başla- ması, “depersonalize” ve “derealize” edici temel “anomik faktörler” olarak yer 

almaktadır. Disfonksiyonel ailelerdeki psikopatoloji, iletişim kurulan diğer insanlar tarafından çoğu zaman fark 
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edilmemekte hatta bu görünürde normal ebeveynler, yeni tanıştıkları kişiler üzerinde pozitif bir izlenim 

bırakabilmektedir. Görünürde normal aileler ile iletişim; bu kişilerle ilk tanışıldığında duyulan tek taraflı hayranlık ve 

onların bu psikopatolojik yapılarının fark edilerek yardım edilmek istenilmesi doğrultusunda gerçekleşmektedir. 

Disfonksiyonel aile dinamikleri, belirli bir süre sonra kendilerine yardım eden aileler içerisinde de ortaya 

çıkabilmekte bu aile dinamikleri bir geçiş ya da yayılım göstererek nüfuzunu artırabilmektedir. Disfonksiyonel 

ailelerde görülen psikopatolojiler, yardım eden diğer aile üyeleri tarafından tolere edilemez duruma geldiğinde bu 

kişiler onlarla iletişimlerini keserler. Ancak bazı durumlarda yardımcı bir rol üstlenen aileler tanıklık yaptıkları 

maladaptif süreç esnasında halihazırda verdikleri des tekleri sürdürebilmek adına dahil oldukları psikopatojen bir iç 

sisteme hapsolurlar hatta bu iç sistemin olumsuz yaşam deneyimlerinin dissosiyojen bir parçası olurlar (Öztürk, 2016, 

2020a, 2020b, 2021; Öztürk & Şar, 2006).   

 

Postmodern Toplumlarda Yanlış Çocuk Yetiştirme Stillerinin Bir Sonucu Olarak Disfonksiyonel Nesiller  

Postmodern toplumlarda; haset, kıskançlık ve saygısızlık bir disfonksiyonel aile karakteristiği olarak 

günümüzde yaygın bir şekilde yaşantılanmaktadır. Sosyoekonomik seviyeden bağımsız olarak çocukların, 

gençlerin ve yetişkinlerin önemli bir bölümü hem pasif agresif bir doğalı tepkisizlikleriyle hem de ebeveynleri 

tarafından şımartılarak yetiştirilmelerinin etkisiyle, özür dilemeyi, takdir ve teşekkür etmeyi bilmeden insani 

değerlerden uzak bir şe- kilde yaşamlarını merhametsizce sürdürmektedir. Bu kişilerde kendi disfonksiyonel 

ebeveynlerinde olduğu gibi; değer bilmeme, büyüme paniği, kendini sabote etme, vefasızlık, yalan söyleme, 

gerçekliği çarpıtma ve etik dışı davranışlarda bulunma gibi maladaptif tutum ve davranışlar oldukça yaygındır. 

Disfonksiyonel aileler içerisinde; çift mesajlarla, evlat ayrımlarıyla, duyarsızlıklarla, sahte karşılıklılıklarla ve 

değişken oranlı kural ve kuralsızlıklarla yetiştirilen yeni nesil: “disfonksiyonel nesil”; ailesine olan öfkesini ve 

nefretini kendisinin iyiliğini düşünen kişilerden, sosyal çevresinden ve iş hayatındaki bireylerden çıkarmaya 

çalışarak haksız ve sebepsiz bir şekilde düşmanca tavırlar sergilemektedirler (deMause, 2002; Öztürk, 2020b).  

Öztürk, “Disfonksiyonel ailelerden gelen bazı bireyler için ‘kıskançlık en yoğun ve en patolojik takdir etme 

biçimidir’ ki onlar artık hem iyi, güzel ve başarılı olan her şeyin düşmanı haline gelerek hem de yaşamlarında 

kötü ruhlu insan ya da karakterleri model alarak istismarcılarına bağlanırlar hatta istismarcıları ile özdeşim ku- 

rarlar.” ifadesiyle disfonksiyonel ailelere yönelik en net ve anlaşılır tanımlamalardan birini yapmıştır. Bu görü- 

nürde normal ailelerin sosyal hayatlarında başarı kazanmalarının oldukça güç olduğu ve hem bu başarılı kişilere 

hem de onların empati yönelimli pozitif tutumlarına karşı disfonksiyonel ebeveynlerin düşmanca davrandıkları 

da Öztürk tarafından önemle vurgulamaktadır. Kendi disfonksiyonel ailelerindeki olumsuz yaşam deneyimlerini 

kişiler, yakın çevresindeki kendilerine zarar vermeyen hatta iyiliğini düşünen ve bu doğrultuda destek olmaya 

çalışan kişileri bir “zehir kabı” gibi kullanarak onlar üzerinden çıkartmaktadır. Disfonksiyonel ailelerde “takdir 

ve teşekkür edememe” dinamiği bir hasete, bu ailelerdeki bireyler kendi ebeveynlerince ya hiç ya da değişken 

oranlarda değer ve kabul gördüğü için oluşan haset bir kıskançlığa ve uzun dönemli bir süreçte ise nezaketsizliğe 

hatta nefrete dönüşebilmektedir (deMause, 1988; Öztürk, 2020a, 2020b, 2021). 

Hem kimliğinden hem de karakterinden güç elde edebilmek adına oldukça kolay bir şekilde vazgeçebilen 

disfonksiyonel nesil, dünyanın bütün ülkelerinde kendi sosyal sınıfını temsil eden bireylerden ziyade primitif ve 

şiddet odaklı yanlış çocuk yetiştirme stilini benimseyen kişilerle ittifak kurmaktadırlar. Bu tutarsız ve ambivalan 

ilişki dinamikleri onların sosyal alterlerine geçiş yapmalarını sağlamaktadır ki mantıksal muhakemeden uzak bir 

ilişki dinamiği sadece travmatik yaşantılar ve bu olumsuz yaşam olayları ile ilişkili sosyal alter kavramı ile açık- 
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lanabilmektedir. “Sosyal alter ve çocukluk çağı travmaları ile ilişkili dissosiyatif reaksiyonlar, çocuk yetiştirme 

stilleri üzerinden uzun dönemli bir psikopatoloji sürecine neden olacağından dolayı bu patolojik sürecin kendisi 

empatik, demokratik ve adil bir dünya adına ciddi bir risk faktörü yaratmaktadır.” ifadesiyle Öztürk, sosyal al- 

terin ve kümülatif yönelimde dissosiye bireylerden topluma genişleyen olumsuz tutum ve davranışların dünya- 

nın temel değerlerini ve liyakat odaklı işleyişini kesintiye uğratabileceğini vurgulamaktadır. Lloyd deMause’un 

geliştirdiği “sosyal alter” kavramına göre, bireylerin travmaları nedeniyle dissosiye ettikleri duygular onların 

kişiliği içerisinde adeta dissosiye olmuş; bir “sosyal alter” oluşturmaktadır. Kişilerin sosyal alterleri herhangi bir 

grup içerisinde birleşmekte ve bu sosyal alterler bireylerin kontrolünü ele alarak özellikle toplumdaki liderler 

tarafından manipülatif bir araç olarak kullanılabilmektedir (deMause, 1995; Öztürk, 2016, 2020b, 2021). 

Sosyal alterlerin bir araya gelerek oluşturdukları kitlelerin içlerindeki öfke ve şiddet, alay ve dışlamadan 

başlayarak onları sivil hayatta aşağılamalarından savaşlarda bu çocukları anneleriyle birlikte kitleler halinde 

öldürmelerine ya da kurban etmelerine kadar genişleyebilmektedir. Sosyal alterler genellikle disfonksiyonel 

bireylerin bütünsel hareketini oluşturmakta ve yarattıkları şiddet eylemlerinden sonra bu bireyler bir inkar ya da yok 

farzetme sürecine girmektedir ki bu süreçte bireysel ve toplumsal travmatik yaşantılara katlanabilmenin tek yolu 

onu dissosiye etmektedir. Bu doğrultuda “dissosiye benlikler”, hem mağdurları hem de istismarcıları, travmatik 

yaşantıların çare- sizliğinden ya da suçluluğundan belirli oranlarda korumaktadır. Bu süreç, patolojik ve 

disfonksiyonel ailelerde yay- gın bir şekilde görülen yanlış çocuk yetiştirme stilleri ve bu yanlış çocuk yetiştirme 

stilleri kökenli olumsuz yaşam deneyimleri ile karakterizedir (deMause, 1979, 1995; Öztürk, 2016, 2020b, 2021). 

Tüm dünya toplumları için ruhsal açıdan “normal” nesile oranla daha büyük bir grup olan travmatize ve dissosiye 

disfonksiyonel nesiller, psikoterapi ve sosyal desteğin katkısıyla daha iyi niyetli ve daha entegre bir ruhsal yapıya 

sahip olabilmektedir. Etkin ve uy- gulanabilir uzun dönemli “travmatik yaşantıları önleme stratejileri” 

geliştirilmedikçe, disfonksiyonel nesiller hem yanlış çocuk yetiştirme stilleri hem de tutarsız psikopatolojik 

dinamikleri sebebiyle yine kendileri gibi travmatize ve dissosiye yeni maladaptif nesiller yaratmaya devam 

edeceklerdir (Öztürk, 2021). 

Aile Psikopatolojisinin Travmatik ve Dissosiyojenik Temel Bileşenleri: Baskı ve İtaat  

Bireylerin aile içerisinde yaşantılamak zorunda kaldığı her türlü baskı ve kontrol etmeye yönelik davranış, 

majör bir psikolojik travmadır ki bu travmatik yaşantıların sıklığı, şiddeti ve süresi ile doğru orantılı olarak 

dissosiyatif yaşantılar ve travma son- rası stres bozukluğu reaksiyonları ortaya çıkmaktadır. Psikotarih açısından 

ise travmatik yaşantılar “kuşaklararası travma geçişi” aracılığı ile birbirine yakın oranlarda sonraki nesillere geçiş 

yapmaktadır ya da aktarılmaktadır. Öztürk’e göre kuşaklararası travma geçişi, disfonksiyonel aileler tarafından 

baskı yönelimli yanlış çocuk yetiştirme stilleri ile sağlanmakta ve baskılar karşısında itaat eden disfonksiyonel 

bir nesil yetiştirilmektedir. Bu doğrultuda psikotravmatoloji ve özellikle psikotarih açısından baskı ve kontrol 

etme dinamikleri, hem bireyleri hem de toplumları travmatize ederek onları itaat etmeye zorlamaktadır. 

Ebeveynlerin çocuklarını baskı altına alarak ve onları kontrol ederek kendilerine itaat etmeye zorlamaları aile 

psikopatolojisinin travmatik ve disso- siyojenik temel bileşenlerini oluşturmaktadır (Öztürk, 2020b, 2021; Öztürk 

& Derin, 2020; Öztürk, Erdoğan, & Derin, 2021; Öztürk & Erdoğan, 2021; Şar & Öztürk, 2013).  

Aile psikopatolojisi ekseninde baskı ve kontrol, dissosiyonenik bir ajan olarak fonksiyon görmekte ve özellikle 

travmatize olan çocukları ve bireyleri, olumsuz olaylarla mücadele etmekten ziyade itaat etme modalitelerine 

zorlamaktadır. Öztürk’e göre disfonksiyonel aileler tarafından onların empatiden uzak şiddet odaklı yanlış çocuk 

yetiştirme stilleri aracılığıyla travmatize edilen disfonksiyonel bir nesil, her türlü baskı karşısında büyük oranda itaat 

eden bir  konuma geçecektir (Öztürk, 2021). Ancak bir bireyin ya da toplumun neden baskı altında yaşamayı kabul 
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ettiği, baskının nasıl sürdürüldüğü ve bu maladaptif yaklaşımlardan etkilenen kişilerin belirli zamanlarda tamamen 

dissosiye olarak bu olumsuz gerçekliği fark edememelerine ilişkin konular bilimsel açıdan tartışılmaya devam 

etmektedir. Psikotravmatoloji ve özellikle psikotarih; kuşaklararası travma geçişi, kuşaklararası patoloji aktarımı, 

yanlış ço cuk yetiştirme stilleri, çocukluk çağı travmaları ve dissosiyatif yaşantılar ekseninde bu konuları 

interdisipliner bir zeminde detaylı ve sistemli bir şekilde çalışmaktadır (Ayahn & Öztürk, 2021; deMause, 1979; 

Öztürk, 2018, 2020a; Şar & Öztürk, 2013).  

Psikotravmatoloji ve psikotarih, çocukluk çağı travmaları ile dissosiyatif yaşantılar arasındaki ilişki 

dinamikleri ni ve fonksiyon geçişlerini oldukça net bir şekilde izah etmektedir. Bu ilişki dinamikleri ve fonksiyon 

geçişleri, bireysel ve toplumsal baskı karşısında itaati kolaylaştıran etken bir ajan olarak devreye girmektedir. 

Akut ya da kronik travmalar karşısında donakalma, boyun eğme ve yok farzetme süreçleri, bireyleri var olan her türlü 

baskı karşısında itaat eden bir konuma sürükleyebilmektedir (Öztürk, Erdoğan & Derin, 2021; Ross & Halpern, 2009). 

Bu nedenle aile içerisindeki kronik ve kümülatif travmatik yaşantılar karşısında çocuklar, yakın çevresinde bulunan 

akrabalar ya da öğretmenler tarafından desteklendikleri takdirde bu baskı ve itaat sürecine girmemektedirler. Travmatik 

yaşantılar; bütün sistemlerde dissosiyatif bir zeminde, boyun eğdirici ve itaat ettirici en güçlü ve en yıkıcı silahlardır. 

Psikotarih, travmatik yaşantılar ve bu olumsuz yaşam olaylarıyla karakterize olan dissosiyatif yönelimli psikopa- 

tolojilerle mücadele etmek konusunda tüm dünyada en kısa sürede en fazla başarıya ulaşan çözüm stratejilerini 

ve politikalarını geliştiren disiplinlerin başında gelmektedir. Düşük bütçelerle eğitim odaklı bir çözüm stratejisini 

benimseyen psikotarih, travmatik yaşantıların şiddet ve baskı ile karakterize yanlış çocuk yetiştirme stillerinin 

nötralize  edilmesi ile sonlanabileceğini gerçekleştirdiği bölgesel uygulamalı çalışmalarla kanıtlamaktadır (deMa- 

use, 1979, 2002; Öztürk, 2020a, 2020b).   
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İLKOKUL 4. SINIFTA BAZI MATEMATİK KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNDE MATEMATİK 

TARİHİ KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ 

 

Kâmil ARI, Ebru TOKAY 

ÖZET 
 

Bu araştırmada, ilkokul 4.sınıf öğrencilerinin sayılar ve işlemler alt öğrenme alanı ile geometrik kavramlar alt 

öğrenme alanlarının öğretiminde matematik tarihi kullanımın öğrencilerin akademik başarısı, hatırda tutma dü- 

zeyi ve motivasyonu üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Bu araştırmada nicel araştırma desenlerinden ön test-son 

test kontrol gruplu yarı deneysel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 Karaman ilinde bir devlet 

okulunun, iki farklı dördüncü sınıfında okuyan 52 öğrenci ile yürütülmüştür. Elde edilen bulgular 5 alt öğrenme 

alanına göre matematik tarihinin ders içinde kullanımının öğrencilerin akademik başarılarını, kalıcılık düzeyle- 

rini ve motivasyonlarını önemli ölçüde artırdığı gözlenmiştir. Önceki tarihlerde kullanılan hesap yöntemlerinin 

günümüz matematiğine uyarlanarak öğrencilere farklı bakış açısı kazandırılabilir. 

 

THE EFFECT OF THE USE OF HISTORY OF MATHEMATICS IN TEACHING SOME MATHEMA- 

TICS CONCEPTS İN THE 4TH GRADE OF ELEMENTARY SCHOOL ON THE ACADEMIC ACHIE- 

VEMENT OF STUDENTS 

 

Abstract 
 

In this study, the effects of mathematics history usage on the students’ academic achievement, retention level and 

motivation were determined in the teaching of numbers and operations sub-learning area and geometric concepts 

sub-learning areas of 4th grade students. In this research, a quasi-experimental research design with pre-test and 

post-test control group was used. The study was carried out with 52 students in two different fourth grade of a 

public school in Karaman province in 2018-2019 academic year. According to the results, it has been observed 

that the use of the history of mathematics in the course of 5 sub-learning areas significantly increases the acade- 

mic achievement, retention level and motivation of the students significantly. By adapting the calculation metho- 

ds used in ancient history to today’s mathematics, students can gain different perspectives. 

GİRİŞ 
 

İnsanoğlunun yaradılışında ister formal ister informal olsun öğrenme güdüsü vardır. Daha doğduğumuz anda 

merak etmeye ve öğrenmeye başlarız. Bu öğrenmeler bazen istemli bazen istemsiz ya da olumlu ve olumsuz 

olmaktadır. Olumlu öğrenmelerin büyük bir kısmı okullarda öğretmenler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Fakat 

bu öğrenmelerde severek isteyerek öğrenmelerin gerçekleştiği gibi, zorunluluktan, sınav ve not korkusu sebe- 

biyle gerçekleşen öğrenmeler de bulunmaktadır. Bu bağlamda aklımıza gelen ilk derslerden biri de matematiktir. 

Yaşam için matematik vazgeçilemez bir ihtiyaçtır ve günlük hayatta matematiğe ihtiyaç duymak kaçınılmazdır. 

Matematik soyut bir ders olduğu için öğrenciler zaman zaman kavramları, şekilleri, formülleri anlamlandırmak, 

günlük hayat ile ilişkilendirmek ve matematiği severek isteyerek öğrenmek konusunda oldukça zorlanmaktadır. 

Hatta bunların sonucunda öğrencilerin büyük bir kısmı matematikten nefret etmektedirler. Bazı öğrenciler için 
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matematik, hayatı anlamaktan ve sevmekten ibarettir çünkü bir şeyi sevmenin yolu, o şeyi anlamaktan geçmek- 

tedir. Birçok öğrenci için de matematik, hayatını zehir eden derslerden, içine korku salan sınavlardan ve okulu 

bitirir bitirmez kurtulacağı bir kâbustan ibarettir (Sertöz, 2002). 

Matematik, birçok öğrenci için cevabın doğru olup olmadığına karar veren öğretmenin beynindeki kapalı bir ku- 

tudan ibarettir. Öğrenci kendi matematiğini oluşturmaktansa, öğretmeninin kafasındaki matematiği aynen almaya 

çalışmaktadır. Bu da matematik öğrenimi için oldukça zor bir durum oluşturmaktadır (Avital, 1997). 

Matematiğin öğretimindeki tüm zorluklar değerlendirildiğinde öğretmenlerimize fazlaca sorumluluk düştüğü gö- 

rülmektedir. Öğretmenler matematiği öğretebilmenin yanında öğrencilerin matematiğe karşı duydukları önyargı- 

ları, nefreti de yıkabilmelidirler. Öğrencinin matematiği sevebilmesi, anlamlandırabilmesi, matematiği gerçekten 

öğrenebilmesi için matematiğin nasıl ortaya çıktığını, geçmişten günümüze hangi aşamalardan geçerek geldiğini, 

matematiğin doğasını, günlük hayatta hangi durumlarda matematiğe ihtiyaç duyup kullandığını bilmesi gerek- 

mektedir. Bu öncüllerin hepsi birleştiğinde karşımıza matematik tarihi çıkmaktadır. 

Matematik tarihi matematiğin nereden geldiğini, geliştirilmesinde kimlerin katkısı olduğu ve matematiğin öne- 

mini kavramamızda önemli bir yere sahiptir. Matematik tarihi matematiğin, sayı ve sayma ile şekil kavramının 

ortaya çıkışından başlayarak, bu kavramların doğuşunu ve gelişimini incelemektir. Bugün, 544 ayrı dalı olduğu 

biline matematik konularını ve gelişim safhalarını bilimsel düşünce çerçevesi içerisinde ortaya koyar. 

YÖNTEM 
 

Bu bölümde araştırma modeli, çalışma grubu, veri toplama araçları, verilerin toplanması ve verilerin analiz edil- 

mesi süreçleriyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. 

Örneklem 
 

Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Karaman ili merkezde bulunan sosyo- ekonomik 

düzeydeki bir devlet okulunda iki farklı sınıfta öğrenim gören 57 dördüncü sınıf öğrencisi ile yürütülmüştür. 

Araştırma grupları, uygun örneklem alma yöntemiyle belirlenmiştir. Bu bağlamda araştırma örneklemi Karaman 

ilinde bulunan bir ilkokuldaki 4. sınıflardan oluşan iki sınıf iken, araştırma evrenini Karaman’da bulunan ilkokul- 

ların 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. 

Karaman ilinde bulunan ilkokuldaki iki farklı 4. sınıfta bulunan toplam 57 öğrenciden 26 sı deney, 28 i kontrol 

grubu öğrencilerini oluşturmakta olup 3 öğrencinin kaynaştırma öğrencisi olması sebebiyle araştırmaya dâhil 

edilmemiştir. Deney grubundaki öğrencilerin 13’ü (%50) kız, 13’ü (%50) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 

Kontrol grubundaki öğrencilerin 132’si (%46,15) kız, 14’ü (%53,85) erkek öğrencilerden oluşmaktadır. 

Deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test ve isteklendirme puanları kıyaslanarak incelenmiş, grupların aka- 

demik başarısı ve matematik motivasyonlarının denk olduğu saptanmıştır. Deney ve kontrol grubu yansız atama 

ile belirlenmiştir. Uygulama öncesinde gruplar arası akademik başarı farkının anlamlı olup olmadığının tespiti 

için bağımsız örneklemler için t testi incelenmiştir. 

İşlem Basamakları 
 

İşlem İlkokul 4. sınıf matematik dersi Sayılar ve İşlemler İle Geometrik Kavramlar Alt Öğrenme Alan’larının 

öğretiminde Matematik Tarihi kullanımın, öğrencilerin akademik başarısı, kalıcılık düzeyleri ve motivasyonları 

üzerindeki etkisinin ne düzeyde olduğunu belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada, nicel araştırma desenlerinden 

deneysel desen, deneysel desen türlerinden de yarı deneysel araştırma kullanılmıştır. 

Deneysel desende temel amaç, değişkenler arası neden-sonuç ilişkisini test etmektir. Bu araştırmalarda araştırma- 

cı tarafından şekillendirilen matematik öğretiminin bağımlı değişken üzerindeki etkilerini belirten ve bağımsız 
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değişkeni tanımlayan en az iki farklı işlemin olması gerekmektedir (Büyüköztürk, 2014). Deneysel çalışmalarda 

seçkisiz atama ile sonuçların nedensellik bakımından daha güçlü yorumlanabileceği gerekçesiyle, deneklerin 

işlem gruplarına seçkisiz olarak yerleştirilmesi önemlidir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve De- 

mirel, 2012:195). Deneysel araştırmalar tek denekli ve çok denekli olmak üzere denek sayısına göre gruplandı- 

rılır. Çok denekli desenler ise gerçek deneysel desen, yarı deneysel ve zayıf deneysel desen olarak gruplandırılır. 

Bu gruplardan da seçkisiz atamanın kullanıldığı grup yalnızca gerçek deneysel desenlerdir (Fraenkel ve Wallen, 

2006, Robson, 1996; Akt: Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012:198). 

Öğrencilerin seçkisiz olarak gruplara atamalarının eğitim ortamında zor olması sebebiyle araştırmacıları, hazır 

olan grupları belirli değişkenlerin üzerinden eşleştirebileceği ve seçkisiz atama yapabilecekleri yarı deneysel 

deseni kullanmaya yönlendirmektedir (Gay, Mills ve Airasian, 2005; Akt: Bulut, 2013). Bu araştırmada seçkisiz 

atama ile grupların oluşturulması mümkün olmadığı için okul idaresince oluşturulmuş mevcut ilkokul dördüncü 

sınıf öğrencilerinin kullanılması nedeniyle yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmada ön test- son test kontrol 

gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Matematik tarihi kullanımı ile gerçekleştirilen matematik öğretimi 

(bağımsız değişken)’nin, öğrencilerin akademik başarıları, kalıcılık düzeyleri ve motivasyonları ( bağımlı 

değişkenler) üzerindeki etkileri test edilmiştir. 

Deneyin başlama süresinden iki hafta önce deney ve kontrol gruplarına “İlkokul Matematik Motivasyon Ölçeği 

(İMMÖ)” , “Sayılar ve İşlemler Testi (SİT)” ve “Geometrik Kavramlar Testi (GKT)” uygulanarak ön test ile 

ölçülmüş; sonrasında deney grubu öğrencilerine 3 hafta boyunca Sayılar ve İşlemler ile Geometrik Kavramlar 

öğretiminde, araştırmacı tarafından matematik tarihi entegre edilmiş matematik öğretimi yapılmıştır. Kontrol 

grubunda ise aynı süreçte araştırmacının müdahale etmediği sınıf öğretmeni tarafından daha önce planlanmış şe- 

kilde matematik tarihi kullanılmadan matematik öğretimi yapılmıştır. Uygulama bitiminde her iki gruba İMMÖ 

ile SİT ve GKT son test olarak uygulanmıştır. Her iki gruptaki öğrencilerin kalıcılık düzeylerini belirlemek ama- 

cıyla uygulamadan 8 hafta sonra SİT ve GKT tekrar uygulanmıştır. Bunlara ek olarak deney grubu öğrencileri ile 

yapılan dersi gözlemleyen sınıf öğretmeni ile yapılandırılmamış bir görüşme ile görüşleri alınmış ve böylece 

araştırmaya nitel bir boyut da kazandırılmıştır. Tablo 1 de araştırmada kullanılan deney deseni verilmiştir. 

Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Deney Deseni 
 

Gruplar Ön test Deneysel İşlem Son test Kalıcılık Testi 

 

 

 

 
Deney Grubu 

Sayılar ve İşlemler 

Testi (SİT) 

 Sayılar ve İşlemler 

Testi (SİT) 

Sayılar ve İşlemler 

Testi (SİT) 

Geometrik Kavram- 

lar Testi (GKT) 

Matematik tarihi 

kullanılarak mate- 

matik öğretimi 

Geometrik Kavram- 

lar Testi (GKT) 

Geometrik Kavram- 

lar Testi (GKT) 

İlkokul Matematik 

Motivasyon Ölçeği 

(İMMÖ) 

 İlkokul Matematik 

Motivasyon Ölçeği 

(İMMÖ) 

 

 

 

 

 

 
Kontrol Grubu 

Sayılar ve İşlemler 

Testi (SİT) 

 Sayılar ve İşlemler 

Testi (SİT), 

Sayılar ve İşlemler 

Testi (SİT) 

Geometrik Kavram- 

lar Testi (GKT) 

Matematik tari- 

hi kullanılmadan 

matematik öğretimi 

Geometrik Kavram- 

lar Testi (GKT) 

Geometrik Kavram- 

lar Testi (GKT) 

İlkokul Matematik 

Motivasyon Ölçeği 

(İMMÖ) 

 İlkokul Matematik 

Motivasyon Ölçeği 

(İMMÖ) 
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Verilerin Toplanması 

1. İl Milli eğitim Müdürlüğü ve Valilik’ten alınan resmi izin öncülüğünde, araştırma yapılacak okulda, okul 

yönetimi ve araştırma gruplarını oluşturan sınıfların sınıf öğretmenleriyle görüşülerek araştırma hakkında bilgi 

verilmiştir. 

2. SİT, GKT ve İMMÖ deney ve kontrol gruplarına ön uygulama olarak yapılmış ve gruplar arasında akademik 

başarı ve motivasyon bakımından fark olup olmadığına bakılmıştır. 

3. İlkokul öğrencilerinin özellikleri dikkate alınarak matematik tarihi entegre edilmiş ve verilmesi amaçlanan kaza- 

nımları içeren etkinlikler uygulanmıştır. Kullanılan etkinlikler matematiğin ortaya çıkışını, kimlerin katkı sağladığı- 

nı sayıların, dört işlemin ve geometrik kavramların tarihsıel gelişimini, konuyla alakalı hesap yöntemlerini ve ünlü 

matematikçileri içermektedir. İlkokul öğrencilerinin öğrenme sürecinin kavramları anlayabilmelerini sağlayabile- 

cek biçimde tasarlanmış matematik tarihi ile ilgili kaynak, film ve görsellerden faydalanılarak öğrencilerin gelişim 

düzeylerine uygun etkinlikler hazırlanmıştır. Bu etkinliklerin uygulama sürecinde araştırmacı rehber görevindedir. 

4. Hazırlanan etkinlikler kullanılarak araştırmacı tarafından deney grubuyla 3 haftalık bir ders işleyişi gerçekleş- 

tirilmiştir. Kontrol grubu ise sınıf öğretmeni ile matematik tarihi kullanılmadan ders yapmıştır. 

5. Uygulama bitiminin hemen ardından deney ve kontrol grubu öğrencilerine SİT, GKT ve İMMÖ uygulanmıştır. 

6. Deney grubu öğrencileri sınıf öğretmeninin ile uygulama sonrasında yapılandırılmamış görüşme formu ile 

uygulamaya yönelik fikirleri alınmıştır. 

7. Uygulamanın ardından 8 hafta sonra hem deney hem de kontrol grubu öğrencilerinin hatırda tutma düzeylerini 

ölçme amacıyla SİT ve GKT tekrar uygulanmıştır. 

8. Deney ve kontrol grubundan elde edilen verilerin analizleri yapılmıştır. 
 

Veri Toplama Araçları 

Araştırmacı tarafından derlenen ve çalışma grubu öğrencileri dışında 100 kişilik bir öğrenci grubuna uygulanarak 

güvenirlik ve geçerlik çalışması yapılmış olan Sayılar ve İşlemler Testi (SİT) ve Geometrik Kavramlar Testi (GKT) 

deney ve kontrol grubu öğrencilerine ön test, son test ve kalıcılık düzeylerini belirleme amacıyla uygulanmıştır. 

Çalışma grubu öğrencilerinin matematik motivasyon düzeylerini ölçmek amacıyla Ersoy ve Öksüz (2015) tarafından 

hazırlanan İlkokul Matematik Motivasyon Ölçeği (İMMÖ) her iki gruba da ön-test ve son-test olarak uygulanmıştır. 

Araştırma kapsamında matematik tarihi kullanılarak yapılan uygulamaya ilişkin sınıf öğretmenin görüşleri, araş- 

tırmacı ve sınıf öğretmeni arasında yapılan yapılandırılmamış görüşme ile alınmıştır. 

Verilerin Analizi 
 

Verilerin toplanması sonrası analizi için Tap Analiz programı ve SPSS programından faydalanılmıştır. Deney 

ve kontrol grubu öğrencilerinin ön test, son test ve hatırda tutma düzeyleri puan ortalamaları arasında istatiksel 

bakımdan bir fark olup olmadığını anlamak için Kovaryans Analizinden faydalanılmıştır. 

Kovaryans analizi için gerekli koşullar incelenerek koşulların sağlandığı görülmüştür. Deney ve kontrol grubuna 

SİT ve GKT ön-test, son-test ve hatırda tutma düzey testi olarak üç defa uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu 

öğrencileri için Tekrarlı Ölçümler için Tek Faktörlü Varyans Analizi uygulanmıştır. 

Bağımsız Örneklemler İçin t Testi uygulanarak, deney ve kontrol grubu öğrencilerinin ön-test ve son-test olarak 

uygulanan İMMÖ test puanı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı incelenmiştir. 

Matematik tarihi ile gerçekleştirilmiş öğretim uygulamasına dair sınıf öğretmeninin düşünceleri yazı ortamına 

aktarılarak ve elde edilen veriler yorumlanarak nitel boyut kazanılmıştır. 
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BULGULAR VE YORUM 
 

Araştırma sonucu elde edilen bulgulara, bu bulgulara dayanarak literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırma 

yapılarak tartışmalara ve araştırma sonucunda araştırmacılara ve uygulamaya yönelik öneriler yer almaktadır. 

Araştırmanın alt problemlemlerinden biri “Deney grubunun başarı ön test puan ortalamalarına göre düzenlenmiş 

son test ve kalıcılık düzeylerine ilişkin puan ortalamaları ile kontrol grubunun başarı ön test puan ortalamalarına 

göre düzenlenmiş son test ve kalıcılık düzeylerine ilişkin puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” 

olarak ifade edilmiştir. Bu alt problemin analizinde kovaryans analizinden faydalanılmıştır. 

Kovaryans analizi, iki ya da daha fazla grupta bir bağımlı değişkenin ortalamalarının karşılaştırılması sırasında, 

söz konusu değişkene etki eden başka bağımlı değişkenin etkisinin ortadan kaldırılması veya bu etkinin arıtılması 

maksadıyla kullanılan bir istatiksel yöntemdir. Diğer tekniklerden avantajı, sonuçtaki hata varyansını azaltma ve 

denekler arasındaki diğer farklılıkları dikkate alarak, grup farklılıklarını ortaya koyma yeteneğidir. Söz konusu 

değişkenden kaynaklanan değişim ölçülebilir ve hata varyansıda ayırt edilebilir. Hata varyansı azaltılarak ana- 

lizin gücü de artırılabilir. Çalışmada yapılan SPSS analizi ile grupların başarı ön testleri arasında anlamlı fark 

bulunduğu için Kovaryans Analizi yapılmıştır. Analizlerin yapılabilmesi için öncesinde Kovaryans Analizi var- 

sayımlarını karşılaması gerekmektedir. Bu varsayımlar aşağıdaki gibidir. 

İlk varsayımda, kıyaslanacak grupların birbirinden bağımsız olması gerekmektedir. Bu bağlamda her öğrenci 

yalnız bir grupta bulduğundan, grupların birbirinden bağımsız olduğu söylenebilir. 

Bir diğer varsayım ise kıyaslanan grupların bağımlı değişkene ait puanları normal dağılım sergilemelidir. Bu 

doğrultuda veri sayısının az olması sebebiyle Shapiro-Wilk analizi ile normallik testi yapılmıştır. Normallik var- 

sayımına yönelik yapılan analizde: deney ve kontrol grubunda SİT ve GKT’leri için ön test, son test ve hatırda 

tutma testlerinin hepsinde normallik varsayımının karşılandığı görülmüştür. 

Tablo 2. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin SİT’den Aldıkları Puanların Betimsel İstatistik Tablosu 

Gruplar Ön Test Son Test Kalıcılık Testi 

 

 

 

 

Tablo 3. Deney ve Kontrol Grubu Öğrencilerinin GKT’den Aldıkları Puanların Betimsel İstatiksel Tablosu 

Gruplar Ön Test Son Test Kalıcılık Testi 

 

 

 
Tablo 2’de görüldüğü üzere deney grubu SİT testine ait ön puan ortalamaları X̄ =8,00 iken son testte artarak 

X̄ =16,70 olmuştur. Kontrol grubunda ise SİT ön test puan ortalamaları X̄ =7,50 iken son testte artarak X̄ =13,00 

olmuştur. 

Tablo 3’e bakıldığında ise deney grubu GKT testine ait ön puan ortalamaları X̄ =9,73 iken son testte artarak 

X̄ =12,75 olmuştur. Kontrol grubunda ise GKT ön test puan ortalamaları X̄ =8,50 iken son testte artarak X̄ =10,00 

olmuştur. 

Deney grubu öğrencilerinin SİT’e ait kalıcılık testi puan ortalamaları X̄ =18,50 iken kontrol grubu öğrencilerinin 

puan ortalamaları X̄ =11,50 olmuştur. Aynı şekilde GKT’ne ait kalıcılık testi puan ortalamalarına bakıldığında 

deney grubunun X̄ =14,50 olduğu görülürken kontrol grubunun X̄ =11,50 olduğu görülmektedir. 

 N X̄ ss N X̄ ss X̄ 

Deney Grubu 26 8.00 4.15 26 16.70 4.10 18.50 

Kontrol Grubu 26 7.50 3.70 26 13.00 3.66 11.50 

 

 N X̄ ss N X̄ ss X̄ 

Deney Grubu 26 9.73 2.38 26 12.75 2.11 14.50 

Kontrol Grubu 26 8.50 2.07 26 10.00 2.07 11.50 
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Bu veriler yorumlandığında matematik tarihi kullanılarak ders yapılan deney grubu öğrencilerinin kalıcılık testi 

puan ortalamasındaki artış, matematik tarihi kullanılmadan ders yapılan kontrol grubu öğrencilerinin puan orta- 

lamasındaki artıştan yüksek düzeyde fazla olduğu söylenebilir. 

Deney ve kontrol gruplarının SİT ve GKT’ne ait ön test, son test ve kalıcılık testi puan ortalamalarındaki değişim 

Şekil 1’de ve Şekil 2’de çizgi grafiği ile gösterilmiştir. 

Şekil 1. Deney ve Kontrol Gruplarının SİT’den Aldıkları Ön Test, Son Test ve Kalıcılık Testi Puan Ortalamala- 

rındaki Değişimi Gösteren Çizgi Grafiği 

 

 

Şekil 2. Deney ve Kontrol Gruplarının GKT’den Aldıkları Ön Test, Son Test ve Kalıcılık Testi Puan Ortalamala- 

rındaki Değişimi Gösteren Çizgi Grafiği 

 

Şekil 1 ve Şekil 2’de görüldüğü üzere deney ve kontrol gruplarının SİT ve GKT puan ortalamalarının kalıcılık 

düzeyi puan ortalamasının son test puanına göre, son test puanın ise uygulama öncesi yapılan ön test puan 

ortalamalarına göre arttığı görülmektedir. Fakat artış miktarına bakıldığında matematik tarihi ile ders yapılan 

deney grubunun ortalama puanlarındaki artışın, kontrol grubu puan ortalamalarındaki artıştan fazla olduğu açıkça 

görülmektedir. 

Araştırmanın bir başka alt problemi “Deney grubunun ve kontrol grubunun ön test, son test ve kalıcılık testi ola- 

rak uygulanan Sayılar ve İşlemler Testi (SİT) ile Geometrik Kavramlar Testi’inden (GKT) aldıkları puanların 

ortalamaları arasında anlamlı bir fark var mıdır?” olarak ifade edilmiştir. 

Deney grubunun ön test, son test ve kalıcılık düzeylerini belirlemek için SİT ve GKT kullanılarak ayrı ayrı üç 

ölçüm gerçekleştirilmiştir. Bu üç ölçümün ortalamalarını karşılaştırabilmek için Tekrarlı Ölçümler İçin Tek Fak- 

törlü Varyans Analizi varsayımlarına bakılmıştır. Bu varsayımlardan normallik varsayımı ise, birinci alt prob- 

lemde açıklandığı üzere deney ve kontrol grubu verilerin dağılımı normal dağılım özelliği taşıdığından dolayı 

karşılanmıştır. 

Deney grubu öğrencilerinin SİT’nden ve GKT’nden aldıkları ön test, son test ve kalıcılık testi ortalama puanları 
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ve standart sapma değerleri Tablo 4 ve Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Deney Grubu Öğrencilerinin Tekrarlı Ölçümlere Göre SİT’nden Aldıkları Puanlara İlişkin Tanımlayıcı 

İstatistikler 
 

Ölçümler N X̄ ss 

Ön Test 26 8.00 4.15 

Son Test 26 16.70 4.10 

Kalıcılık 26 18.50 4.30 

Tablo 4’de görüldüğü üzere deney grubunun uygulama öncesi SİT’den aldıkları ön test ortalama puanı X̄ = 8.00 

iken, matematik tarihi kullanılarak yapılan matematik öğretimi sonrasında son testte ortalama puan X̄ =16.70 bu- 

lunmuştur. Uygulamadan sekiz hafta sonra yapılan kalıcılık testi ortalama puanı ise X̄ =18.50 bulunmuştur. Buna 

göre deney grubunun SİT başarı puanlarında artış olduğu söylenebilir. 

Tablo 5. Deney Grubu Öğrencilerinin Tekrarlı Ölçümlere Göre SİT’nden Aldıkları Puanlara İlişkin Tanımlayıcı 

İstatistikler 
 

Ölçümler N X̄ ss 

Ön Test 26 9.73 2.38 

Son Test 26 12.75 2.11 

Kalıcılık 26 14.50 2.07 

Tablo 5’te görüldüğü üzere deney grubunun uygulama öncesi GKT’den aldıkları ön test ortalama puanı X̄ = 9.73 

iken, matematik tarihi kullanılarak yapılan matematik öğretimi sonrasında son testte ortalama puan X̄ =12.75 

bulunmuştur. Uygulamadan sekiz hafta sonra yapılan kalıcılık testi ortalama puanı ise X̄ =14.50 bulunmuştur. 

Buna göre deney grubunun GKT başarı puanlarında artış olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın alt problemlerinden bir başkası da “matematik tarihi kullanılarak yapılan matematik öğretimi uy- 

gulamasına ilişkin sınıf öğretmeninin düşünceleri nelerdir?” olarak ifade edilmiştir. Bu amaçla yapılandırılmamış 

görüşme ile, uygulama sürecini gözlemleyen sınıf öğretmeni ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu görüşme 

sonrasından elde edilen veriler yorumlanmıştır. 

Sınıf öğretmeni ile yapılmış olan görüşme sonucunda, sınıf öğretmenin derslerde matematik tarihi kullanımı 

yönündeki düşüncelerinin olumlu olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmeninin, bu sayede öğrencilerin motivasyon- 

larının arttığını ve öğrenmelerin daha kalıcı olduğunu düşündüğü söylenebilir. 

TARTIŞMA ve SONUÇ 
 

Bu araştırmanın amacı, ilkokul dördüncü sınıf matematik dersi Sayı İşlemler ve Geometrik Kavramlar Öğrenme 

Alanları’nın öğretiminde matematik tarihi kullanımının, öğrencileri akademik başarıları, hatırda tutma seviyeleri 

ve motivasyonları üzerindeki etkilerini belirlemektir. 

Araştırma kapsamında yapılan kovaryans analizi sonucuna göre, matematik tarihi ile ilişkilendirilmiş öğretim 

yapılan deney grubunun ön test, son test ve hatırda tutma testi puan ortalamaları ile matematik tarihi kullanılma- 

dan öğretim yapılan kontrol grubu ön test, son test ve hatırda tutma testi puan ortalamaları arasında deney grubu 

lehine anlamlı bir fark gözlemlenmiştir. Bu bulgudan yola çıkılarak Sayılar ve İşlemler ile Geometrik Kavramlar 

Öğrenme Alanları’ nda matematik tarihi kullanımının öğrencilerin akademik başarısı ve hatırda tutma seviyesi 

üzerinde olumlu etki yarattığı söylenebilir. 

Varyans analizi sonuçları incelendiğinde, deney grubu öğrencilerinin SİT ve GKT’den aldıkları ön test, son test 

ile hatırda tutma testi ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu bulgudan 
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yola çıkarak matematik tarihi kullanımının öğrencilerin akademik başarı ve hatırda tutma seviyeleri üzerinde 

anlamlı bir sebep olduğu söylenebilir. 

Temel aritmetik işlemler ve geometrik Kavramların matematiğin temel taşları olduğu ve dördüncü sınıftan 

sonraki sınıflardaki matematik eğitiminin bu temeller üzerine kurulacağı açıktır. Deney grubu öğrencilerinin 

hatırda tutma seviyelerindeki artışın daha sonraki konuların öğrenimine olumlu etki edeceği ve öğrencilerin 

hazırbulunuşluk seviyelerini artıracağı rahatlıkla söylenebilir. Bu durumda matematik öğretiminde matematik 

tarihinden faydalanmak öğrencilerin öğrenmiş oldukları konular ve öğrenecekleri yeni konular arasındaki ilişkiyi 

daha kolay kumalarını ve daha fazla anlamlandıracakları söylenebilir. 

Kontrol grubu öğrencilerinin SİT ve GKT’ den aldıkları ön test, son test puanları arasında anlamlı bir fark 

bulun- masına karşın hatırda tutma testi ön test ve son test puan ortalamaları arasında anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Bu doğrultuda matematik tarihi kullanılmadan öğretim yapılan kontrol grubu öğrencilerinin son 

test ve hatırda tutma seviye testi puan ortalaması arasında anlamlı bir fark bulunamaması, uygulama etkisinin devam 

ettiği söylenebilir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda sayılar ve işlemler ile geometrik kavramların öğretimin- 

de matematik tarihinden faydalanmanın, öğrencilerin akademik başarıları ve hatırda tutma seviyeleri üzerinde 

olumlu etki yarattığı söylenebilir. Konuyla ilgili daha önce yapılmış olan araştırmalar (İdikut, 2007; Bayam, 

2012; Albayrak, 2011; Lim, 2011; Ersoy, 2015) incelendiğinde benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. 

İdikut (2007) yapmış olduğu çalışmada matematik tarihinin matematik derslerinde kullanımının matematik 

başarısını oldukça artırdığı sonucuna ulaşmış, buna karşın deney grubunda son test ve kalıcılık puanları arasında 

anlamlı bir fark elde edememiştir. Bayam (2012) ise yapmış olduğu benzer bir çalışmada deney ve kontrol 

gruplarına uygulanan son test puan ortalamaları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark elde etmiş ve 

matematik tarihi kullanılan derslerde ön bilgi sağlandığını ve anlama oranının yükseldiğini ifade etmiştir. 

Albayrak (2011) benzer bir çalışmayı deney ve kontrol grubunu oluşturan öğrencilerin bulunduğu iki farklı okul- 

da gerçekleştirmiş ve matematik tarihi kullanımının deney grubu öğrencilerin başarıları üzerinde fazlaca olumlu 

etki yarattığı sonucuna ulaşmıştır. Lim (2011) de yapmış olduğu çalışmada deney grubu öğrenci başarılarının, 

kontrol grubu öğrenci başarılarından daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Ersoy (2015) da yapmış olduğu 

benzer bir çalışmada matematik öğretiminde matematik tarihinden faydalanmanın öğrencilerin akademik başarı- 

ları ve hatırda tutma seviyeleri üzerinde oldukça olumlu etkilere ulaşmıştır. 

Deney ve kontrol grupları İMMÖ son test puan ortalamaları arasında istatiksel bakımdan anlamlı bir fark olup 

olmadığını belirlemek amacıyla yapılan Bağımsız Örneklemler İçin t Testi sonucunda, motivasyon bakımından 

deney grubu lehine bir sonuç elde edilmiştir. Bu sonuçtan hareketle derslerde matematik tarihi kullanımının öğ- 

rencilerin öğrenme motivasyonları üzerinde olumlu etki bıraktığı söylenebilir. 

Deney ve kontrol gruplarının kendi arasında İMMÖ ön test ve son test sonuçları arasında anlamlı bir fark olup ol- 

madığını belirlemek için yapılan Bağımlı Örneklemler İçin t Testi sonucunda, deney grubu öğrencilerinin İMMÖ ön 

test puanları ile son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Kontrol grubunda ise deney İMMÖ 

ön test puanları ile son test puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Bu sonuç doğrultusunda matematik 

tarihi kullanımın öğrencilerin öğrenmeye yönelik motivasyonlarını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılabilir. 

Araştırma sonucunda, Sayılar ve İşlemler ile Geometrik Kavramlar konularının öğretiminde matematik tarihi 

kullanımının öğrencilerin motivasyonlarını olumlu yönde artırdığı görülmektedir. Haverhals ve Roscoe (2010) 

yapmış oldukları çalışmada tarihsel yaklaşımın öğrencilerde motivasyon kaynağı olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca 

tarihsel yaklaşımın öğrencilerin derse karşı ilgi ve heyecanlarını artırdığını ve bunun da matematik öğretiminde 

bir ön koşul olduğunu ileri sürmüşlerdir. Bu bağlamda araştırma sonucu elde edilen bulgular Haverhals ve Ros- 

coe (2010)’ nun araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir. Yine Lim’in (2011) ‘in yapmış olduğu araştırmada 

elde ettiği sonuçlara göre deney grubunun motivasyonlarının kontrol grubuna göre daha olumlu artış sağlamıştır. 
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Araştırma bu bakımdan da Lim’in (2011) elde ettiği sonuçlarla tutarlılık göstermektedir. 

Araştırmanın nitel boyutunda sınıf öğretmeninin uygulamaya yönelik görüşleri alınarak, öğretmen görüşlerinin 

olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir. Sınıf öğretmeninin görüşleri kapsamında sınıf içinde matematik tarihi ile 

zenginleştirilmiş öğretim yapılmasının öğrencilerin derse daha aktif katılım sağlamasına, matematiğe karşı ilgi 

ve olumlu tutum geliştirmelerine, öğrencileri bilginin kaynağına ve gelişimine ulaştırmasına ve günlük hayatla 

ilişki kurmasına katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

ÖNERİLER 
 

Matematik tarihi, matematiğin farklı bakış açılarını ortaya çıkarması bakımından büyük bir kazanım sağladığı 

açıktır. Matematiğin gizemli tarihi, öğrencilerin derslerdeki tutumlarını, tavırlarını ve motivasyonlarını olumlu 

yönde etkilediği gibi matematiğe karşı da büyük bir hayranlık duymalarını sağlamaktadır. Bu anlamda derslerde 

matematik tarihi kullanımı bir zorunluluk olarak görülmelidir. 

Sayılar, işlemler ve geometrik kavramlar matematiğin temelini oluşturmaktadır. Diğer sınıflarda öğretilen konu- 

lar bu temeller üzerine kurulmaktadır. Bu bakımdan bu konuların öğretiminde matematik tarihinden faydalanmak 

öğrencilerin daha kalıcı ve daha kolay öğrenmelerini sağlayarak yeni konular için hazırbulunuşluk düzeylerini 

önemli ölçüde artıracaktır. 

Sınıf öğretmeni ile yapılan görüşmede matematik tarihini derslere nasıl dahil edebileceği konusunda yeterli bil- 

giye sahip olmadığı görülmüştür. Buradan hareketle öğretmenlerin bu konuda bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi 

gerekmektedir. 

Çalışma sonucunda kullandığımız öğretim yaklaşımı, öğretim programında matematik tarihi kullanımının gerekli 

olduğunu göstermiştir. Müfredat ve ders kitaplarında matematik tarihi ile ilgili verilen bilgilerin yetersiz ve yüzeysel 

olduğu görülmüştür. Bu anlamda ders kitapları ve öğretim müfredatı matematik tarihi ile zenginleştirilmeli ve kısa 

bilgilerden çok matematik tarihi kapsamında ders içi etkinlikler ile desteklenerek öğretmen ve öğrencilere yol gösterici 

nitelikte olmalıdır. Her konunun matematik tarihinde ilgili bilgi ve örnek yöntemlerle desteklenmesi gerekmekte, 

ayrıca eski hesap yöntemlerinin günümüz matematiğine uyarlanarak öğrencilere farklı bakış açısı kazandırılmalıdır. 
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ÖZET 

 

Günümüzde teknolojinin gelişimi ile birlikte bilgiye kolayca erişmek mümkün hale gelmiştir. Bu durumun birçok 

avantajı olmakla birlikte dezavantajları da söz konusudur. Bilgiye olan hızlı erişim; bireylerin bilgiye yeteri kadar 

kıymet vermemesine, çabuk tüketmesine ve içselleştirememesine de neden olabilmektedir. Peki her zaman böyle 

midir? Yapılan birçok araştırma, bir konu hakkında sadece bilgi sahibi olmanın ve farkındalığın artmasının bile 

değişimi getirebileceğini öne sürmektedir. 

İnsanoğlunun binlerce yıldır bilgi sahibi olmayı arzu ettiği konulardan biri de nasıl mutlu olacağıdır. İnsanlık 

mutluluğu elde edebilmek için tarih boyunca farklı yollar aramış, farklı çözümler üretmiş, kimileri mutluluğa 

erişmenin yolunun üretmek olduğunu iddia ederken, kimileri kişiler arası ilişkilerle mutluluğa erişilebileceğini; 

kimileri sanatın mutluluk getireceğini ispatlamaya çalışırken, kimileri de mutluluğa erişmenin yolunun din 

olduğunu ifade etmiştir. Hatta madde bağımlılığının ana kaynaklarından birinin de mutlu olma isteği olduğu 

söylenebilir. Birçok düşünür ve filozof da mutluluk konusunda düşüncelerini ifade etmiş ve farklı bakış açılarıyla 

mutluluğa ulaşma yollarını ya da ulaşamama nedenlerini çağdaşlarıyla paylaşmaya çalışmışlardır. Mutluluk 

kavramını, hayatın amacı olarak nitelendiren bireylerin sayısı da oldukça fazladır. 

Bu araştırmanın amacı; mutluluk kavramı hakkında bilgi sahibi olmanın, bireylerdeki mutluluk ve psikolojik 

iyi oluş düzeyine etki edip etmediğini ölçmektir. Araştırma kapsamında bir grup öğretmen ve lise öğrencisi iki 

gruba ayrılmış, kontrol grubuna hiçbir bilgilendirme yapılmaksızın ön-test ve son test yapılırken, deney grubuna 

Mutluluk, Psikolojik İyi Oluş ve Mutluluk Kaynakları konularında iki saatlik sunum yapılmış ve sunum öncesi ve 

sonrası Mutluluk Ölçeği uygulanmış, ön-test ve son-test sonuçları karşılaştırılmıştır. İncelenen sonuçlarda kont- 

rol grubu ön-test ve son-test sonuçları arasında anlamlı bir fark bulunmazken, deney grubuna uygulanan ön-test 

son-test karşılaştırmasında p<,05 olarak bulunmuştur. 

Araştırma sonucu analiz edildiğinde, deneklere yapılan sunumun, onların mutluluk ve psikolojik iyi oluş düzey- 

lerinde anlamlı bir artışa neden olduğu söylenebilir. Bu araştırmadan çıkarılabilecek sonuç da mutluluk kavramı 

konusunda bilgi sahibi olmanın ve farkındalığın artmasının bile bireylerin psikolojik iyi oluşuna katkı sağlaya- 

bileceğidir. 

Mutluluk kavramının Yale Üniversitesi de dâhil olmak üzere bazı üniversiteler bünyesinde ders olarak işlendi- ği 

bilinmektedir. Benzer şekilde Almanya başta olmak üzere bazı ülkelerde ilköğretim düzeyinde eğitim veren 

seçkin okullar, Mutluluk Dersi’ni okullarının müfredatlarına eklemiş bulunmaktalar. Ülkemizde de çocuk ve 

gençlerin mutluluk ve psikolojik iyi oluş kavramlarını içeren bir dersi alması, toplumsal değişim ve gelişim adına 

önemli bir adım olabilir. Geçerliği ve güvenirliğini artırmak amacıyla, uygulamanın revize edilerek daha geniş 

bir kitleye uygulanması ve analiz edilmesi planlanmaktadır. 
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Abstract: 

Nowadays, with the development of technology it has become possible to access information easily. While this situati- 

on has many advantages, it also has disadvantages. Rapid access to information can also lead to the fact that individuals 

do not value information enough, consume it quickly and cannot internalize it. So, is it always like this? Many studies 

suggest that even just having knowledge and increasing awareness about a subject can bring about change. 

One of the issues that mankind has always wanted to have information about for thousands of years is how to be 

happy. Throughout history, humanity has sought different ways and produced different solutions in order to achie- 

ve happiness. While some people claim that the way to reach happiness is to produce, others claim that happiness 

can be achieved through interpersonal relationships; while some are trying to prove that art will bring happiness, 

others have stated that the way to reach happiness is religion. It can even be said that one of the main sources of 

drug addiction is the desire to be happy. 

Many thinkers and philosophers also expressed their thoughts on happiness and tried to share with other thinkers 

and philosophers of the same age the ways to reach happiness from different perspectives or the reasons for not 

achieving it. The number of individuals who describe the concept of happiness as the purpose of life is also quite 

high. The purpose of this research; It is to measure whether having knowledge about the concept of happiness 

affects the level of happiness and psychological well-being of individuals. Within the scope of the research, a 

group of teachers and high school students were divided into two groups. While the pre-test and post-test were 

given to the control group without any information, a two-hour presentation was made to the experimental group 

on Happiness, Psychological Well-Being and Sources of Happiness, the Happiness Quastionnaire was applied 

before and after the presentation, and the pre-test and post-test results were compared. While there was no sig- 

nificant difference between the pre-test and post-test results of the control group in the examined result, in the 

pre-test and post-test comparison applied to the experimental group, p<,05 was found. 

When the result of the research is analyzed, it can be said that the presentation made to the subjects caused a signi- 

ficant increase in their happiness and psychological well-being levels. The conclusion that can be drawn from this 

research is that even having knowledge about the concept of happiness and increasing awareness can contribute 

to the psychological well-being of individuals. 

It is known that the concept of happiness is taught as a course in some universities, including Yale University. 

Similarly, elite schools providing primary education in some countries, especially in Germany, have added the 

Happiness Lesson to the curriculum of their school. In our country, it can be an important step for social change 

and development for children and younger people to take a course that includes the concepts of happiness and 

psychological well-being. In order to increase its validity and reliability, the application is planned to be revised 

and applied to a wider audience and then analyzed. 

GİRİŞ 
 

Mutluluk, insan ırkının tüm çağlarda kendisine ulaşmak için uğraş verdiği, genel olarak kişinin olumlu psikolojik 

bir durum içerisinde bulunmasını ifade eden önemli bir kavramdır. Mutluluk üzerine tartışmalar, Platon ve Aris- 

toteles gibi önemli felsefecilerinden başlayarak geçmişten bugüne devam etmektedir. Günümüzde ise psikoloji- 

de, özellikle hümanist psikoloji ile başlayan ve pozitif psikoloji ile devam eden gelenekte, mutluluk psikolojisi 

önemli bir tartışma alanı olarak öne çıkmaktadır (Balcı Arvas, 2017). 

Mutluluğun tanımına yönelik yaklaşımlar incelendiğinde, bu yaklaşımların iki ana başlık altında toplandığı gözlen- 
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miştir. Birincisi mutluluğu kısa, anlık ve geçici bir duygu olarak tanımlayan; neşe, eğlence ve keyif gibi birçok pozitif 

duyguyla ilişkilendiren HEDONİK yaklaşımdır. İkincisi ise; mutluluğu uzun süreli yaşam memnuniyeti ya da yaşam 

boyu devam eden bir ferahlık hissi olarak tanımlayan ÖDÜMONİK yaklaşımdır(Demirok, Şimşek ve Süsen, 2014). 

Tüm bireylerin mutluluğu istediği ve aradığı düşünüldüğünde; bu arayış içirisinde her birey farklı yönelimler ve 

yöntemler seçebilir. Çünkü mutluluk çok boyutlu bir kavramdır ve insan yaşamının hemen her boyutu ile ilişkilidir 

(Yılmaz, 2019). İyi oluş kavramına ilişkin çalışmalar iki alanda yoğunlaşmaktadır. İlki yaşam kalitesine, hazza yö- 

nelik öznel iyi oluş; ikincisi ise zorluk durumunda kendini gerçekleştirmeye ve anlama dönük psikolojik iyi oluştur. 

Huppert’a göre psikolojik iyi oluş bireyin kendisini iyi hissetmesi ve işlevsel olmasından ibarettir. Acı veren dene- 

yimler de bu sürecin doğal bir parçasıdır ve bu durumların etkili yönetilmesi gerekmektedir (Demirci ve Şar, 2017). 

Bireyin iyi olma halinin ne olduğunu anlamaya yönelik tarihsel süreçte birçok farklı anlayış ortaya atılmış, her 

tanımlama dönemin hakim bilgisiyle paralel olarak ele alınmıştır. 

• İyi olmayı Freud “haz ilkesiyle”, 

• Jung “bireyselleşen insan” teorisiyle, 

• Erikson “gelişim dönemlerini başarıyla gerçekleştiren psiko-sosyal gelişim kuramıyla”, 

• Allport “olgun insan” kavramıyla, 

• Rogers “tam işlevli insan” düşüncesiyle, 

• Fromm “üretken” kişilik modeliyle, 

• Maslow “kendini gerçekleştiren” kişiyle, 

• Frankl “kendini aşan” insan modeliyle ifade etmişler, bu modellemelerle sağlıklı ve mutlu birey tanımına 

ulaşmak istemiş ve bu anlamda psikolojinin iyi olma çalışmalarına katkı sağlamışlardır(Aydın, Şahan 

Birol ve Temel, 2018). 

Birçok düşünür mutluluk hakkında farklı düşünceler ifade etseler de birkaç ortak noktada hemfikirdirler. Mut- 

luluk; erdemle, bilmekle, bilinçle, sevmekle, iletişim ve empati kurmakla, doğaya ve bireye saygı duymakla ve 

yardımseverlikle elde edilebilir (Keleş,2020). 

Bilgi çağında yetişen her öğrencinin/bireyin, öğrenmeyi öğrenme temel becerisine, yani hızla değişen bilgiye 

çeşitli kaynaklardan ulaşma, bu bilgiyi değerlendirme ve kullanma becerisine sahip olması gerekmekir (Kurba- 

noğlu ve Akkoyunlu, 2001). İyi bir yeşem için her şeyden önce daha çok uygun düşünme tutumuna ihtiyaç duyu- 

lur. Birey nasıl bir düşünme tutumuna sahipse öyle bir varoluşu olur. Düşünme tutumları davranışlara yansır. Bu 

sebeple zihnin eğitilmesi, mutluluğa doğru atılan en büyük adımdır(Taşdelen, 2012). 

Yüzyıllardır süregelen “eğitimin hedefleri” tartışmasında, çocuğun topluma yararı olan bir vatandaş kılınması, 

kendi refahını ve dolaylı olarak ülke refahını yükseltmesine katkı sunacak bir ekonomik yeterliliğe ulaşması, 

buna imkân verecek bir meslek edinmesinin sağlanması öncelikli hedefler olarak her dönemde önemli olmuştur. 

Bu görevleri yerine getiren okullar; toplumun kabul ettiği, beklentilerini karşıladığı ve desteğini aldığı kurumlar 

olarak varlık göstermelidir. Bu açıdan bakıldığında öğrencilerin mutlu olabilecekleri okulların oluşturulması ve 

yapılandırılması yerinde bir karar olacaktır. Öğrenciler için günün önemli bir kısmının geçirildiği okulların, mut- 

lu ve huzurlu bir yer olması önemlidir (Döş,2013). Bu amaca hizmet etmeyen bir eğitim anlayışı eksiktir. 

Okullar açısından bakıldığında; psikolojik iyi oluş seviyesi yüksek öğretmenlerin öğrenci sonuçları üzerinde 

etkisi olduğu da görülmektedir. 2018 yılında yapılan 1129 katılımcılı nicel araştırmada erken yaş gruplarına eği- 

tim veren öğretmenlerin iş ortamlarının ve genel öğretim yeterliliklerinin psikolojik iyi oluşlarını etkilediği ve 

bu öğretmenlerin psikolojik iyi oluş durumlarının öğrencilerin beslenme ve öğrenmeleri üzerinde olumlu etkisi 

olduğunu görülmektedir (Göçen, 2019).  
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Ayrıca birçok araştırma mutlu öğrencileri olan okullarda disiplin sorun- larının daha az olduğunu ve başarı 

oranlarının daha yüksek olduğunu kanıtlamıştır. 

Bu araştırmanın amacı; mutluluk kavramı hakkında bilgi sahibi olmanın, bireylerdeki mutluluk ve psikolojik iyi 

oluş düzeyine etki edip etmediğini ölçmektir. Önceki araştırmalardan farklı olarak bu araştırma, lise öğrencileri 

ve öğretmenleri ile sadece bilgilendirme amaçlı yapılan bir seminerin etkililiğini ölçmek amacıyla yapılmıştır. 

Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı; mutluluk kavramı hakkında bilgi sahibi olmanın, bireylerdeki mutluluk ve psikolojik 

iyi oluş düzeyine etki edip etmediğini ölçmektir. Araştırma kapsamında bir grup öğretmen ve lise öğrencisi iki 

gruba ayrılmış, kontrol grubuna hiçbir bilgilendirme yapılmaksızın ön-test ve son test yapılırken; deney grubuna 

Mutluluk, Psikolojik İyi Oluş ve Mutluluk Kaynakları konularında iki saatlik sunum yapılmış, sunum öncesi ve 

sonrası Mutluluk Ölçeği uygulanmış, ön-test ve son-test sonuçları karşılaştırılmıştır. 

Amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır; 

 

 Eğitimde mutluluk kavramının ele alınması değişim sağlar mı? 

 

 Bilgi sahibi olmak tutum ve duygularda fark yaratır mı? 

 

 Mutluluk hakkında bilgi sahibi olmak, mutlu olmaya ve psikolojik iyi oluşa katkı sağlar mı? 

 
YÖNTEM 

 
Örneklem 

 

Örneklem grubu öğretmen ve öğrencilerden oluşan toplam 223 bireyden oluşmaktadır. Örneklem grubunun seçi- 

mi rastlantısal olmakla birlikte her sınıf grubundan 2 sınıf dâhil edilerek yaş grupları dengelenmeye çalışılmıştır. 

Kontrol grubu; Van ilinde çalışan 27 öğretmen ve Van ilinde öğrenim gören 77 lise öğrencisinden oluşmaktadır. 

Deney grubu ise; Van ilinde çalışan 31 öğretmen ve Van ilinde öğrenim gören 88 lise öğrencisinden oluşmaktadır. 

Veri Toplama Araçları 
 

Araştırmada Öntest-Sontest denkleştirilmemiş gruplu deneysel desen uygulanmıştır. Deney grubuna «Mutluluk» 

konusunda seminer verilirken, kontrol grubuna hiçbir bilgi verilmemiştir. 

Ölçme Aracı 
 

Mutluluk Ölçeği (MÖ): Demirci (2017) tarafından geliştirilen ölçek, beşli likert tipindedir (1=Bana hiç uygun 

değil, 5=Bana tamamen uygun). Ölçek tek boyutludur ve altı maddeden oluşmaktadır. Ölçekte ters madde bu- 

lunmamaktadır. Ölçeğin Cronbach’s alfa değeri Demirci’nin çalışmasında .83 olarak hesaplanmıştır. Ölçek mad- 

delerinin faktör yükleri ise .59 ile .78 arasında sıralanmaktadır. Bu çalışmada ise Cronbach’s alfa katsayısı .79 

olarak bulunmuştur. 

Verilerin Analizi 
 

Örneklem grubuna uygulama öncesi ve sonrası Mutluluk Ölçeği doldurtulmuştur. Kontrol grubuna herhangi bir 

eğitim verilmeden sontest uygulanırken, deney grubuna «Mutluluk ve Psikolojik İyi oluş» ile ilgili kuramsal 

bilgiler verilmiş ve kısa videolar izletilmiştir. Kontrol ve deney grubuna uygulanan öntest ve sontest sonuçları 

SPSS/Paired Samples T-Testi ile analiz edilmiştir. 
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BULGULAR, YORUM VE TARTIŞMA 
 

Öntest-sontest sonuçları Cinsiyet, Medeni Durum, Meslek ve Öğrenim durumu değişkenlerine göre 

değerlendirildiğinde; 

Kontrol Grubunda; *Cinsiyetler arasında mutluluk düzeyinde bir fark bulunmazken, evli olan bireylerin bekar- 

lardan daha mutlu olduğu, öğretmenlerin öğrencilerden daha mutlu olduğu, öğrenim düzeyi arttıkça mutluluk 

düzeyinin de arttığı sonucuna varılmıştır. 

Deney Grubunda ise; *Öntestte erkekler kadınlara göre daha mutluyken sontestte anlamlı bir fark bulunamamış- 

tır. *Öntest ve sontestte evli bireyler bekarlara göre ve öğretmenler öğrencilere göre daha mutludur.*Her iki testte 

de Lisans mezunları diğer öğrenim durumlarına göre daha mutludur. 

Genel Mutluluk düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda; Kontrol grubunun Ön-test ve Son-test sonuçları SPSS/ 

Paired Samples T-Testi ile analiz edilip Tablo 1 verileri üzerinden incelendiğinde; sonuçlar arasında anlamlı bir 

fark olmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. 

Tablo 1. Kontrol Grubu Ön-test Son-test Sonuçları 
 

N  Std. Deviation 

Mean 

Std. Error p 

Ön-Test 104 22,74 4,778 ,468 ,657 

Son Test 104 22,72 4,811 ,471 

Genel Mutluluk düzeyleri göz önünde bulundurulduğunda; Deney grubunun Ön-test ve Son-test sonuçları SPSS/ 

Paired Samples T-Testi ile analiz edilip Tablo 2 verileri üzerinden incelendiğinde; sonuçlar arasında anlamlı bir 

fark olduğu (p<0,05) tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Deney Grubu Ön-test Son-test Sonuçları 
 

N  Std. Deviation 

Mean 

Std. Error p 

Ön-Test 119 22,479 5,053,463 ,463 ,014 

Son Test 119 23,084 4,756 ,435 

SONUÇLAR ve ÖNERİLER 
 

Araştırma sonucu analiz edildiğinde, deneklere yapılan sunumun, onların mutluluk ve psikolojik iyi oluş düzeylerin- 

de anlamlı bir artışa neden olduğu söylenebilir. Bu araştırmadan çıkarılabilecek sonuç da mutluluk kavramı konu- 

sunda bilgi sahibi olmanın ve farkındalığın artmasının bile bireylerin psikolojik iyi oluşuna katkı sağlayabileceğidir. 

Mutluluk kavramının Yale Üniversitesi de dâhil olmak üzere bazı üniversiteler bünyesinde ders olarak işlendiği 

bilinmektedir. Benzer şekilde Almanya, İngiltere, ABD, Hindistan, Meksika, Peru ve Avusturya başta olmak üzere 

bazı ülkelerde ilköğretim ve lise düzeyinde eğitim veren seçkin okullar, Mutluluk Dersi’ni okullarının müfre- 

datlarına eklemiş bulunmaktadır. Ülkemizde de çocuk ve gençlerin mutluluk ve psikolojik iyi oluş kavramlarını 

içeren bir dersi alması, toplumsal değişim ve gelişim adına önemli bir adım olabilir. 
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SUMMARY 

Happiness is an important concept that a person is trying to achieve all the time and generally expresses the indi- 

vidual’s being in a positive psychological state. Discussions on the concept of happiness have a quality that conti- 

nues from the past to the present, starting with important philosophers such as Plato and Aristotle. At present, the 

psychology of happiness exists as an important field of discussion in psychology, especially in the tradition that 

begins with humanistic psychology and continues with positive psychology (Balcı Arvas, 2017). 

It can be said that all individuals want and are looking for happiness. In this quest, each individual can use dif- 

ferent orientations and methods. Because happiness is a multidimensional concept and is associated with almost 

all dimensions of human life (Yılmaz, 2019).Studies on the concept of well-being are concentrated in two areas, 

subjective well-being aimed at quality of life, pleasure, psychological well-being aimed at self-realization and 

understanding in case of difficulties. According to Huppert, psychological well-being consists in making a person 

feel good and functioning effectively. Painful experiences are also a natural part of this process, and these situa- 

tions need to be managed effectively in time (Demirci ve Şar, 2017). 

In the historical process, quite different understandings have been put forward regarding understanding what the 

state of human well-being is, and each definition has been handled in parallel with the prevailing knowledge of 

the period. Although many thinkers expressed different ideas for happiness, they agreed on a few common points. 

Happiness is achieved through virtue, knowing, consciousness, loving, communicating and empathizing, respec- 

ting nature and man and benevolence (Keleş,2020). 

Every student /individual who grows up in the information age should have the basic skill of learning to learn, 

that is, the ability to access rapidly changing information from various sources, evaluate and use this information 

(Kurbanoğlu ve Akkoyunlu, 2001). For a good life, first of all, we need a proper thinking attitude. What kind of 

thinking attitude we have, we have such an existence. Our thinking attitudes reflect in our behavior. Therefore, 

training the mind is the most basic move towards life (Taşdelen, 2012). 

The transformation of the child into a citizen who benefits society, achieving economic competence that will 

contribute to raising his own well-being and indirectly to the welfare of society, ensuring the acquisition of a 

profession that will allow him to be on the agenda at all times as the main goals in the discussion of the “goals of 

education” that has been going on for centuries. Schools that perform important tasks should be institutions that 

the society accepts, meets its expectations, is satisfied with and receives the support of the society. From this 

point of view, it is necessary to create and structure schools where students can be happy. It is important that 

schools are a happy and peaceful place because students spend a significant part of the day at school (Döş,2013). 

An understanding of education that does not serve this purpose is missing. In addition, many studies have proven 

that schools with happy students have fewer discipline problems and higher success rates. 

The purpose of this research; It is to measure whether having knowledge about the concept of happiness affects 

the level of happiness and psychological well-being of individuals. Unlike previous studies, this study was con- 

ducted to measure the effectiveness of a seminar conducted with high school students and teachers for informati- 

onal purposes only. Within the scope of the research, a group of teachers and high school students were divided 

into two groups. While the pre-test and post-test were given to the control group without any information, a two- 

hour presentation was made to the experimental group on Happiness, Psychological Well-Being and Sources of 

Happiness, the Happiness quastionnaire was applied before and after the presentation, and the pre-test and post- 
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test results were compared. The pretest and posttest results applied to the control and experimental groups were 

analyzed with SPSS/Paired Samples T-Test. 

In accordance with the purpose, the answers to the following questions were sought 

• Does addressing the concept of happiness in education lead to a change? 

• Does having knowledge make a difference in attitudes and feelings? 

• Does having information about happiness contribute to being happy and psychological well-being? 

The sample group consists of a total of 223 individuals consisting of teachers and students. The selection of the 

sample group is random, the age groups were tried to be balanced by including 2 classes from each class group. 

The control group consists of 27 teachers working in Van province and 77 high school students studying in Van 

province. The experimental group consists of 31 teachers working in Van province and 88 high school students 

studying in Van province. 

When the pre- and post-test results are evaluated according to the variables of Gender, Marital Status, Profession 

and Educational status; 

In the Control Group; while there was no difference in the level of happiness between the genders, it was conc- 

luded that married individuals were happier than singles, teachers were happier than students, and the level of 

happiness increased as the level of education increased. 

In the Experimental Group; while males were happier than females in the pre-test, no significant difference was 

found in the post-test. In the pre-test and post-test, married individuals are happier than singles and teachers are 

happier than students. In both tests, Bachelor’s graduates are happier than other educational situations. 

When the result of the research is analyzed, it can be said that the presentation made to the subjects causes a signi- 

ficant increase in their happiness and psychological well-being levels. The conclusion that can be drawn from this 

research is that even having knowledge about the concept of happiness and increasing awareness can contribute 

to the psychological well-being of individuals. 

It is known that the concept of happiness is taught as a course in some universities, including Yale University. 

Similarly, in some countries, especially in Germany, England, the USA, India, Mexico, Peru and Austria, elite 

schools providing primary and high school education have added the Happiness Course to the curricula of their 

schools. Taking a course that includes the concepts of happiness and psychological well-being for children and 

young people in our country can be an important step for social change and development. 
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ÖZET 

Karakter eğitimi, okul topluluğundaki öğrencilerin ve yetişkinlerin temel etik değerleri öğrenip uygulamalarını, 

birbirleriyle olumlu ilişkiler kurup sürdürmelerini, günlük yaşamda sorumlu kararlar alabilmelerini sağlayan bir 

öğrenme sürecidir. Karakter eğitimi ayrıca, okullar, bölgeler ve devletler tarafından öğrencilerine vatanseverlik, 

dürüstlük, adalet, sorumluluk ve saygı gibi önemli etik özellikleri aşılamayı amaçlayan kasıtlı bir çabadır. İyi karak- 

terin kasıtlı olarak öğretilmesi günümüz toplumunda özellikle önemlidir, çünkü gençlerimiz günümüz kültüründe 

yaygın olan medya ve diğer dış kaynaklar aracılığıyla çok daha fazla olumsuz etkiye maruz kalabilmektedirler. 

Amerika Birleşik Devletleri karakter eğitimi konusunda öne çıkan bir ülkedir. Öncelikle dini değerlerden deste- 

ğini alan ahlak eğitimi esas alınırken daha sonra giderek yaygınlaşan pozitif bilim anlayışı ve sekülerleşmeyle 

beraber okullarda tamamen dinden bağımsız karakter eğitimi yaklaşımları benimsenmiş ve uygulanmıştır. Yasa 

koyucular tarafından belirlenen gereksinimleri karşılamak için çok sayıda karakter eğitimi programı oluşturul- 

muştur. Bu programların yanında, okul bölgelerine kendi karakter eğitimi programlarını oluşturmaları için de 

özerklik verilmiştir. Her okul kendi uygulayacağı programı seçme hakkına sahip olmakla birlikte, kendi karakter 

eğitimi programlarını hazırlayabilmekte ve bölge eğitim departmanlarının onayından geçtiği takdirde hazırladık- 

ları bu programları uygulamaya koyabilmektedirler. 

2021 yılı itibariyle ABD’de 18 eyalet karakter eğitimini yasalarla zorunlu kılmakta, 18 eyalette ise zorunluluk ol- 

masa da yasalar yoluyla karakter eğitimi teşvik edilmekte, çeşitli fonlarla desteklenmektedir. Karakter eğitiminin 

etkili olabilmesi için programın tüm okul topluluğunu içermesi gerekmektedir. ‘Olumlu Eylem (Positive Action) 

Programı’, tüm okul topluluğunu içeren, ABD Eğitim Bakanlığı’na bağlı araştırma/değerlendirme kuruluşu olan 

WWC’nin (What Works Clearinghouse) kanıt kriterlerini sağlayan karakter eğitimi programlarının başında gel- 

mektedir. Bir ‘K–12’ (Anasınıfı-12.Sınıf) programı olan Olumlu Eylem, karakter gelişimini, akademik başarıyı, 

sosyal-duygusal becerileri geliştirmeyi ve sorunlu davranışları azaltmayı amaçlamaktadır. 

Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığı’nın hazırlamış olduğu öğretim programları içerisinde bir karakter eğitimi prog- 

ramı yer almamaktadır. Ancak Millî Eğitim Temel Kanunu göz önüne alındığında, karakter eğitiminin milli eğitim 

anlayışımızdaki önemi görülebilmektedir. Yapılan araştırmalarda, karakter eğitiminin öğrenci davranışlarında ve 
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disiplinde olumlu yönde değişikliğe, istenmeyen davranışlarda ise azalmaya sebep olduğu görülmektedir. 

Ülkemizde de temel insani değerlere sahip, davranışlarını bu değerlere göre düzenleyen ve aynı zamanda 

akademik olarak da başarılı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan karakter eğitimini, ABD’de olduğu gibi öğretim 

programlarına dahil ederek öğrencilerde olumlu karakter gelişiminin sağlanabileceği düşünülmektedir. Bu 

çalışmada, karakter eğitiminin zorunlu olarak uygulandığı eyaletlerden biri olan Florida Eyaleti’nin ilköğretim 

kademesinde uygulanan karakter eğitimi programlarının başında gelen Olumlu Eylem Programı, programın 

öğeleri bakımından incelenmiş, sonuç olarak eğitim programlarında yer alması bakımından ABD’de ortaya çık- 

tığı ifade edilen, buradan diğer dünya ülkelerine yayıldığı ve gün geçtikçe önem kazandığı bilinen ‘karakter 

eğitimi’ hakkında Türkiye’de etkili olabilecek uygulamalara yönelik öneriler ortaya koyulmuştur. Nitel araştırma 

desenlerinden durum çalışmasının benimsendiği bu çalışmada, veri toplama tekniği olarak dokuman inceleme- si 

kullanılmıştır. ABD’de yürürlükte olan karakter eğitimi alanındaki mevzuat, Olumlu Eylem Programı’na ait 

internet sitesinden erişilen program detayları, programla ilgili tez, kitap, dergi, makale gibi bilimsel kaynaklar, 

Florida Eyaleti’nin ilköğretim okullarının her yıl düzenli olarak internet sitelerinden yayınladıkları Okul Gelişim 

Planları, Stratejik Planlar, WWC’nin çalışma/inceleme raporları, disiplin dataları, ilgili araştırmalar, istatistikler 

ve alanyazında yer alan bilimsel çalışmalar araştırmanın veri setini oluşturmaktadır. Çalışma sonunda elde edilen 

verilerle betimsel analiz sürecinde bir çerçeve oluşturulmuştur. Oluşturulan bu çerçeve, Olumlu Eylem Progra- 

mı’nın hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme boyutlarını içermektedir. 

ABSTRACT 

Character education is a learning process that enables students and adults in the school community to learn and 

practice core ethical values, establish and maintain positive relationships with eachother, and make responsible 

decisions in real life. Character education is also a deliberate effort by schools, districts, and states to instill in the- 

ir students important character traits such as patriotism, honesty, fairness, responsibility, and respect. Intentional 

teaching of good character is particularly important in today’s society because our young people can be exposed 

to much more negative influences through the media and other sources common in today’s culture. 

United States of America is a prominent country in character education. First of all, moral education, which is suppor- 

ted by religious values, was taken as the basis, and then, with the development of positive science and secularization, 

which became increasingly widespread, character education approaches that were completely isolated from religion 

were adopted and applied in schools. Numerous character education programs have been created to meet the requi- 

rements set by legislators. In addition to these programs, school districts are also given autonomy to create their own 

character education programs. Although each school has the right to choose its own program, or they can prepare their 

own character education programs and implement if it is approved by the state’s education departments. 

As of 2021, 18 states in the USA, character education is mandatory by law, and in 18 states, character education 

is encouraged by law and it is supported by various funds. For character education to be effective, the program 

must involve the entire school community. The ‘Positive Action Program’ is one of the most important character 

education programs that meet the evidence criteria of WWC (What Works Clearinghouse), a research/evaluation 

organization affiliated to the US Department of Education. As a ‘K-12’ (Kindergarten-12th) program, Positive 

Action aims to improve character development, academic achievement, social-emotional skills, and reduce dest- 

ructive and problematic behaviors. In Turkey, there is no character education program within the framework of 

the education programs of the Ministry of National Education. However, considering the Basic Law of National 

Education, the importance of character education in our understanding of national education can be seen. There- 

fore, it is necessary to compensate for the deficiencies in our education system regarding practices, programs and 
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activities for character education. 

In this study, Positive Action Program which is one of the widely used character education programs in the State 

of Florida is studied in terms of the components of the program. Recommendations for effective practices in 

Turkey have been put forward about ‘character education’, which is known to be spreading and gaining impor- 

tance day by day. Case study was used as research design in the study. Data were collected by document analysis 

technique. Legislation in the field of character education in USA, program details accessed from the website of 

the Positive Action Program, scientific resources such as theses, books, journals and articles about the program, 

School Development Programs that are regularly published by the elementary schools of the State of Florida 

every year, Strategic Plans, WWC’s study/review reports, discipline data, related research, statistics and scienti- 

fic studies in the literature are the data set of the research. A thematic framework was created in the descriptive 

analysis process with the data obtained at the end of the study. This framework includes the objective, content, 

teaching-learning processes and evaluation components of Positive Action Program. 

GİRİŞ 
 

Karakter eğitimi, bir okul topluluğundaki öğrencilerin ve yetişkinlerin duygularını anlamalarını ve yönetmelerini, 

kendileri ve başkalarını önemsemelerini, olumlu ilişkiler kurup sürdürmelerini, günlük yaşamda etik değerleri 

öğrenip kullanmalarını ve sorumlu kararlar almalarını sağlayan bir öğrenme sürecidir. Karakter eğitiminin amacı, 

karakter gelişimini okul kültürünün ve programının her yönüne aşılayarak öğrencileri sosyal, etik ve akademik 

olarak geliştirmektir (Berkowitz & Bier, 2007). Karakter Eğitimi, okul hayatının tüm aşamalarında temel karak- 

ter özelliklerini teşvik eder. Çocukların yalnızca temel, etik değerleri anlamalarına değil, aynı zamanda onları 

önemsemelerine ve onlara göre hareket etmelerine yardımcı olan proaktif stratejiler ve uygulamalar içerir. Dr. 

Thomas Lickona’ya göre, Karakter Eğitimi’nde kapsamlı bir yaklaşım kullanıldığında, okulda olumlu bir ahlaki 

kültür oluşur ve sınıfta öğretilen özellikleri destekleyen bir okul iklimi gelişir (Lickona, 2009). 

Amerika Birleşik Devletleri, karakter eğitiminde öne çıkan bir ülkedir. Devlet okullarındaki öğrenciler, birçok 

farklı geçmişe ve dine sahiptir. Dr. Lickona’ya (1993) göre, ahlaki eğitim kavramı neredeyse eğitim alanının ken- 

disi kadar eskidir. Eğitim tarihine bakıldığında, öncelikle dini değerlerden desteğini alan ahlak eğitimi anlayışı 

esas alınırken, daha sonra giderek yaygınlaşan pozitif bilim anlayışı ve sekülerleşmenin etkisiyle devlet okulla- 

rında tamamen dinden soyutlanmış değerler eğitimi yaklaşımları benimsenmiş ve uygulanmıştır. Bunların etkin- 

liği tartışılmış ve günümüzde de federal hükümetin teşvik ve desteğiyle hazırlanan karakter eğitimi programları 

öne çıkmış ve halen pek çok eyalette zorunlu olarak uygulanmaktadır. Florida Eyaleti de karakter eğitiminin 

zorunlu olduğu eyaletlerden birisidir. 

1999 yılında, Florida Yasama Meclisi, karakter gelişimini destekleyen programları zorunlu kılmak için bir yasa 

yürürlüğe koymuştur. Bu yasa aynı zamanda karakter eğitiminin doğası gereği laik olmasını ve dikkat, sabır ve 

inisiyatif alma gibi karakter niteliklerini vurgulamasını gerektirmiştir (Florida House of Represantatives, 1999). 

2002 yılında ise Florida Yasası karakter gelişimi programlarını anaokulundan lise son sınıfa kadar genişleterek, 

2004-2005 eğitim öğretim yılında başlamak üzere zorunlu hale getirmiş, vatanseverlik, sorumluluk, vatandaşlık, 

nezaket, saygı, dürüstlük, öz-denetim, hoşgörü ve iş birliği değerlerinin de vurgulanması şartını eklemiştir (The 

Florida Senate, 2002). Buna göre her bölge (county) yönetim kurulu, karakter gelişimi için bir eğitim programı 

geliştirecek veya uyarlayacak, onaylanması için bölge yönetim kuruluna sunacak, kurul onayından geçtiği tak- 

dirde uygulamaya koyacaktır (FLDOE, 2009). Yasa koyucular tarafından belirlenen gereksinimleri karşılamak 

için çeşitli programlar oluşturulsa da, okul bölgelerine kendi karakter eğitimi programlarını oluşturmaları için 

 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

82 
 

 

özerklik verilmiştir. Florida mevzuatı ve toplumun artan sorunları, özellikle de suç ve şiddet olayları nedeniyle, 

okulların değerleri ve karakteri anlamlı bir şekilde öğretmesi önemlidir. 

Ahlakı şekillendirme süreci ve ahlaki davranışı şekillendirmek zor ve karmaşık olduğundan, okul bölgeleri tarafın- 

dan seçilen karakter eğitimi programları, kanıtlanmış tekniklere dayalı olarak dikkatle geliştirilmeli ve uygulanmalı- 

dır. 2016 Yasama döneminde ise, 1147 Sayılı Kanun Tasarısı imzalanmış ve 1 Temmuz 2016’da yürürlüğe girmiştir. 

Bu yasa, karakter eğitimine yönelik bölümü ( s.1003.42(2)(s)) güncellemiş ve ‘karakter eğitimi, 9-12. sınıf seviyesi 

için, asgari olarak, liderlik, kişilerarası, organizasyon ve araştırma becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimi 

içermelidir’ ibaresi eklemiştir. 

Buna göre lise düzeyinde uygulanacak karakter eğitimi kapsamında öğrencilere verilmesi gereken karakter özel- 

likleri ve değerlerin yanında aşağıdaki becerilerin de geliştirilmesi hedeflenmiştir: 

• özgeçmiş oluşturmak, 

• istihdam görüşmeleri için gerekli becerileri geliştirmek ve uygulamak, 

• çatışma çözümü, 

• işyeri etiği ve işyeri hukuku, 

• stres ve beklentileri yönetmek, 

• öğrencilerin daha dirençli ve kendi kendini motive etmesini sağlayan beceriler geliştirmek. 

14 Temmuz 2021’e gelindiğinde, Florida Eyalet Eğitim Kurulu, Florida’nın halihazırda ulusal olarak tanınan eğitim 

standartlarını güçlendirecek yeni öğrenci performans standartlarını kabul etmiştir. Onaylanan standartlar arasında 

Holokost Eğitimi, Yurttaşlık ve Hükümet, Karakter Eğitimi ve Uyusturucu Madde Kullanımını Önleme Eğitimi 

bulunmaktadır. Vali Ron DeSantis’in, “Kabul edilen bu standartlar, her öğrencinin harika bir öğrenci, harika bir 

vatandaş ve yaşam boyu öğrenen, vatandaşlık ve sağlıklı yaşamın sorumluluklarını yerine getirmeye hazır olmak 

için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmasını sağlayacaktır” diye bahsettiği standartların başında ‘Karakter Eğitimi 

Standartları’ gelmektedir. Florida yasalarıyla Karakter Eğitimi uygulamaları yıllardır zorunlu olsa da, bu standartlar 

Florida’nın ilk Karakter Eğitimi standartlarıdır ve öğrenciler ve öğretmenler için net beklentiler sunmaktadır. 

Bu standartlar, öğrencilerin okul hayatları boyunca boyunca üzerinde çalışabilecekleri beş kategoriyi özetlemekte- 

dir: Öz Kontrol ve Sorumluluk; Dayanıklılık ve Öz Motivasyon; Liderlik becerileri; Nezaket, Dürüstlük ve Empati; 

İşbirliği ve Çatışma Çözümü. Bu standartlara ulaşmak için her sınıfın farklı bir hedefi olmaktadır. Örneğin, anao- 

kulu öğrencilerinden “nezaket, dürüstlük ve empati kavramlarını tanımlamaları” beklenirken, lise öğrencilerinden 

“nezaket, empati ve dürüstlüğün okulda ve hayatta başarıya götürebileceği yolları belirlemeleri” beklenmektedir. 

Liderlik becerileri hakkında, birinci sınıftaki öğrencilerden “bir liderin özelliklerini belirlemelerini” istenirken, 

ortaokul öğrencilerinin “okulda ve toplumda liderlik becerilerini uygulamanın yollarını” bilmeleri beklenmekte- 

dir.Buna göre Karakter Eğitimi standartları, öğrencilere karakterin bir toplumun genel sağlığına nasıl katkıda bu- 

lunduğunu öğrenmeleri ve dayanıklılık, sorumluluk ve saygının önemini anlamaları için fırsatlar sağlamaktadır. 

Covid-19 pandemisiyle beraber gelen bu güncellemeyle beraber karakter eğitimine ‘karakterin bir toplumun genel 

yurttaş sağlığına nasıl katkıda bulunduğunu öğrenmek’ ve ‘dayanıklılık, sorumluluk ve saygının önemini 

anlamak’ hedefleri de eklenmiş olmaktadır. 

Problem Durumu 
 

Karakter eğitimi temelde ebeveynlerin sorumluluğundadır, fakat aile yapısındaki bozulmalar gün geçtikçe ka- 

rakter eğitimi konusunda okula daha büyük bir sorumluluk yüklemiştir. Yeni nesil arasında şiddet eğilimi, sah- 
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tekârlık, anne-babaya veya öğretmene karşı gelme, madde bağımlılığı, intihar ve benzeri kendine zarar verici 

davranışlarda bulunmada artış görülmektedir. Gençler ahlaki açıdan önemli sayılabilecek nitelikte sorunlarla 

karşı karşıya kalmaktadırlar (Hamurcu, 2020; Kaya, 2016). 

Amerika Birleşik Devletleri’nde de gençler arasında artan suç oranları, cinsel sapkınlıklar, artan intihar vakaları, 

alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, okullardaki silahlı saldırı olayları ve diğer şiddet olaylarının görülmesi, eğitimde 

ahlak ve karakter özelliklerinin vurgulanmasını kaçınılmaz kılmıştır. Bu amaçla hazırlanan çok sayıda karakter 

eğitimi programı ve uygulamaları mevcuttur. ABD’nin birçok eyaletinde karakter eğitimi zorunlu olarak uygu- 

lanmaktadır. Özellikle 1990’lı yıllarda karakter eğitimi ivme kazanmış, çok sayıda karakter eğitimi programı 

hazırlanmış ve uygulamaya konulmuştur. Hazırlanan karakter eğitimi programlarının çokluğu, çeşitliliği, uygu- 

lamada eyaletlere, eğitim bölgelerine hatta aynı bölgedeki farklı okullara sağlanan serbestlik ve devlet fonlarıyla 

desteklenen rekabetçi tutum bu alandaki zenginliği arttırmaktadır. Ülkede gençlerin karakter gelişimini destekle- 

meye yönelik uygulanan farklı programların uzun vadede olumlu sonuçlar verdiği araştırmalarla desteklenmekte- 

dir. 2011’de yayınlanan randomize kontrollü bir çalışmanın sonuçları, ilkokul öğrencileri için uygulanmakta olan 

karakter eğitimi programının etkililiğini desteklemiştir. Bu değerlendirme, 3. sınıftan 5. sınıfa kadar takip edilen 

510 öğrenciyi kapsamaktadır. Değerlendirmenin sonucuna göre, programa katılan öğrencilerin, kontrol grubun- 

daki öğrencilere kıyasla daha düşük yaşam boyu uyuşturucu madde kullanımı ve şiddet eylemi gerçekleştirme 

oranlarının yanı sıra daha az zorbalık içeren davranış gösterdikleri ortaya çıkmıştır (sonuçlar, teorik olarak ilgili 

ön test puanları kontrol edildikten yani başlangıçtan 3 yıl sonra rapor edimiştir) (Lia et al., 2011). 

2018’de yayınlanan karakter eğitimi ile öğrenci başarısı ve davranışsal sonuçlar arasındaki ilişki üzerine yapılmış 

52 çalışmayı içeren kapsamlı bir meta-analiz çalışmasında ise, karakter eğitiminin öğrencilerdeki sevgi, saygı, 

dürüstlük düzeyleri ve akademik başarıları üzerinde olumlu yönde etkili olduğu görülmüştür. 

Türkiye’de yapılan araştırmalara bakıldığında ise, okullarda saldırganlık ve şiddet olaylarının dikkat çekici oran- 

da olduğu görülmektedir. Okul iklimini olumsuz etkileyen etmenlerin başında vandalizm, şiddet, zorbalık, akran 

zorbalığı gibi olaylar gelmektedir. Okul ortamını olumsuz etkileyerek öğrencilerde korku ve kaygıyı arttıran bu 

olaylar, devamsızlık ve okula yabancılaşma, hatta ileriki yıllarda okul terki gibi davranışlarla sonuçlanmaktadır 

(Özgür ve ark. 2011). 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2003 yılından itibaren gerçekleştirdiği program yenileme çalışmalarıyla değerleri 

kazanım tanımlamaları içine alarak önemli bir değişikliğe imza atmıştır. 2010/53 Numaralı İlk Ders Genelgesi 

ile okullardan değerler eğitimi konusunda çalışma yapılmasını istemiş, ayrıca 1- 5 Kasım 2010 tarihleri arasında 

gerçekleştirilen ve eğitimde 2023 vizyonunun tartışıldığı 18. Milli Eğitim Şurası’nın ana konularından birisini 

değerler eğitimi oluşturmuştur. Şura sonucunda değerler eğitimine yönelik program ve materyaller hazırlanması 

gibi birçok öneri yer almıştır (MEB Şura, 2010). 2014 yılında gerçekleşen 19. Milli Eğitim Şurası’nda da değerler 

eğitimine çokça yer verilmiş, değerler eğitimine öğretim programlarında etkin bir şekilde sarmallık anlayışıyla 

yer verilmesi önerisi üzerinde de görüş birliğine varılmıştır (MEB Şura, 2014). MEB ayrıca, özellikle okullarda 

şiddet, saldırganlık, zorbalık gibi olayların arttığını belirtip, okullarda şiddetin önlenmesi ile ilgili eylem planı ya- 

yınlamıştır (MEB, 2008). Bu eylem planının sonunda ‘Çocukların şiddet veya suç içeren davranışlarını önlemek 

için tedbirler alınırken, olumsuz davranışların yerini alacak davranış şekillerinin karakter eğitimi veya çatışma 

yönetimi gibi eğitim uygulamalarıyla öğrencilere sunulması etkili olabilir.’ denilmektedir (MEB., 2006b). Gü- 

nümüzde Millî Eğitim Bakanlığı eğitim programları çerçevesinde, adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, 

saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik olmak üzere 10 “kök değer” programlarda yer almakta, 

fakat karakter eğitimine yönelik ayrı bir öğretim programı, öğrenme alanı, ünite vb. bulunmamaktadır (MEB, 
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2018). Değerlerin karaktere dönüştürülebilmesi için bütüncül ve kapsamlı uygulanacak karakter eğitimi prog- 

ramları gerekmektedir. Dolayısıyla, karakter eğitimine yönelik uygulamalara, programlara, faaliyetlere yönelik 

eğitim sistemimizdeki boşlukların ivedilikle doldurulması gerektiği anlaşılmaktadır. 

Bu çalışma; ABD’nin karakter eğitimi programlarının incelenmesi üzerine odaklanmıştır. Karakter eğitimi prog- 

ramlarının işleyişi, derslerle bütünleştirilmesi, uygulayıcıların karakter eğitimine bakışı, eğitim sistemimize geti- 

receğimiz öneriler bakımından büyük önem arz etmektedir. Özellikle karakter oluşumunun en yoğun biçimde ya- 

şandığı ilköğretim düzeyinde geliştirilecek olan önerilerin eğitim sistemimizdeki büyük bir boşluğu dolduracağı 

düşünülmekte ve Türkiye’nin önemli bir gereksinimini karşılayacağı umut edilmektedir. 

1. Yöntem 

 
1.1. Araştırmanın Modeli 

 

Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden durum çalışması (case study) kullanılmıştır. Creswell (2018) durum 

çalışmasını, nitel gelenekte çok yönlü bir çalışma olarak tanımlamıştır. Merriam (2013) ise durum çalışmasını 

sınırlı bir sistemin derinlemesine betimlenmesi ve incelenmesi olarak tanımlamaktadır. Durum çalışması; tek bir 

durum ya da olayın derinlemesine incelendiği, verilerin sistematik bir şekilde toplandığı ve gerçek ortamda neler 

olduğuna bakıldığı bir yöntemdir. Durum çalışması, örnek olay olarak da bilinmektedir. 

1.1.1. İncelenen Dökümanlar 
 

Araştırmada incelenecek karakter eğitimi programını belirlemek amacıyla amaçlı örnekleme yöntemlerinden öl- 

çüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örneklemin amacı, çalışmanın amaçlarına göre araştırmacıya en 

iyi bilgiyi verecek kişi, kurum ya da nesnelerin araştırmacı tarafından seçilmesidir (Büyüköztürk ve ark., 2018). 

Program seçiminde, ABD Eğitim Bakanlığı’na bağlı araştırma/değerlendirme kuruluşu olan WWC’nin (What 

Works Clearinghouse) kanıt kriterlerini sağlayan karakter eğitimi programlarından biri olması ölçütü aranmıştır. 

WWC, programların etkililiği ve bu etkilerin nedensel kanıtlarını belirlemek, bu kanıtların kalitesini değerlen- 

dirmek ve WWC kanıt standartlarını karşılayan çalışmalara dayalı olarak programların etkilerini belgelemek için 

2007’de karakter eğitimi programlarının bir incelemesini gerçekleştirmiştir. WWC araştırmacıları, karakter eği- 

timinin geniş ve çeşitli doğasını kabul etseler de, müdahaleler arasında karşılaştırılabilirliği korumak için prog- 

ramlarının seçiminde belirli kriterler ele almışlardır. Özellikle, WWC, yalnızca ‘temel değerleri öğreterek kasıtlı 

olarak öğrencilerin karakterini geliştirmeye çalışan ve ders planlarının tamamı olmasa da çoğuna sahip olan 

programları veya doğrudan bu değerleri aşılamakla ilgili öngörülen etkinlikleri içeren programları’ incelemiştir. 

Bu bağlamda WWC’nin kanıt temelli programları listelenmiş ve WWC’nin kanıt standartlarını karşılayan top- 

lamda 14 tane program olduğu belirlenmiştir (WWC, 2007). İkinci olarak, bu programların Florida Eyaleti’nin 

ilköğretim kademesinde (Anasınıfı-8. Sınıf) uygulanıyor olması ölçüt olarak alınmıştır. WWC’nin Florida’da 

uygulanmakta olan kanıt temelli karakter eğitimi programlarından sadece iki tanesinin anasınıfından 8. Sınıfa 

kadar olan sınıf seviyelerinin tamamını kapsadığı tespit edilmiş, bunlardan kanıt düzeyi daha yüksek olan Olumlu 

Eylem Programı incelemeye tabi tutulmuştur. Olumlu Eylem, WWC’nin kanıt temelli program kriterlerini sağla- 

yan ve Florida Eyaleti’nde yaygın olarak kulllanılan bir karakter eğitimi programıdır. Çalışmada Florida Eyale- 

ti’nin ele alınma sebebi, Florida’da karakter eğitiminin zorunlu olması, ayrıca Florida’nın en fazla göç alan, çok 

sayıda farklı din, dil, ırk ve kültürü içinde barındıran eyaletlerden biri olması ve bu ozelliklerinin de araştırmaya 

zenginlik katacağının düşünülmesidir. İlköğretim kademesindeki karakter eğitimi programlarından birinin seçil- 

mesinin altında yatan gerekçe ise bu kademede elde edilen bilgi, beceri ve kazanımların bireylerin hayatlarında 
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derin etkiler bırakmasıdır (Merey, 2015). İlkokul/ilköğretim bireylerin kişilik gelişiminde büyük öneme sahiptir; 

bu kademe diğer eğitim kademelerinin temelindedir (Güven, 2011). 

 

 

1.1.2. Verilerin Toplanması 
 

Araştırma verilerinin elde edilmesinde, nitel veri toplama tekniklerinden döküman incelemesi kullanılmıştır. Do- 

küman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini 

kapsar (Yıldırım & Şimşek, 2013; Patton, 2014). Bu çalışmada, ABD’de yürürlükte olan karakter eğitimi alanın- 

daki mevzuat, Olumlu Eylem Programı’na ait internet sitesinden erişilen program detayları, programla ilgili tez, 

kitap, dergi, makale gibi bilimsel kaynaklar, Florida Eyaleti’nin ilköğretim okullarının her yıl düzenli olarak in- 

ternet sitelerinden yayınladıkları Okul Gelişim Planları, Stratejik Planlar, WWC’nin çalışma/inceleme raporları, 

disiplin dataları, ilgili araştırmalar, istatistikler ve alanyazında yer alan bilimsel çalışmalar incelenmiştir. 

1.1.3. Veri Analizi 
 

Verilerin analiz edilmesi sürecinde, elde edilen dökümanlar öncelikle araştırmacılar tarafından Türkçe’ye çev- 

rilmiş ve çevirilerin doğruluğu kontrol edilmiştir. Elde edilen verilerle betimsel analiz sürecinde bir çerçeve 

oluşturulmuştur. Oluşturulan bu çerçeve araştırmanın amacı doğrultusunda temalar halinde verilmiştir. Verilerin 

temalara göre kategorilendirilmesi sürecinde, veriler öncelikle araştırmacılar tarafından ayrı ayrı incelenmiş, her 

iki araştırmacının da program geliştirme uzmanı olması nedeniyle anlamlı bir görüş ayrılığı yaşanmamıştır. 

1.2. Bulgular 
 

Bu bölümde, araştırmanın amacı doğrultusunda belirlenen çerçeveye göre, betimsel analizle elde edilen bulgular, 

oluşturulan temaların başlığı altında sunulmuştur. 

Olumlu Eylem Programı’na Genel Bakış 
 

Olumlu Eylem, anaokulundan 12. sınıfa kadar olan ve benlik kavramını geliştirerek öğrenmeyi destekleyen kap- 

samlı bir programdır. Karakter gelişimini, akademik başarıyı, sosyal-duygusal becerileri arttırmayı, yıkıcı ve 

sorunlu davranışları ise azaltmayı amaçlamaktadır. Olumlu Eylem, düşüncelerin eylemlere, eylemlerin duygulara 

ve duyguların tekrar düşüncelere yol açtığı ve her zaman her şey için olumlu bir yol olduğu felsefesi üzerinde 

çalışır. Bu döngü pozitif olduğunda, öz-yeterlik duygusu gelişir. Carol GerberAllred (PhD) tarafından 1977’den 

bugüne dek sürekli süreç izleme ve değerlendirmelerden geçerek geliştirilmiş ve revize edilmiştir. 44 yıldan fazla 

bir süredir, 16.000’den fazla okul, bölge ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı bir şekilde Olumlu Eylem’i 

kullanmış, beş milyondan fazla öğrenci ve binlerce aile bu programdan faydalanmıştır (Ruby & Doolittle,2010). 

Olumlu Eylem Programı, Amerika Birleşik Devletleri’nde ilköğretim kademesinde yaygın olarak uygulanan ka- 

rakter eğitimi programlarından biridir. Kanıta dayalı program kullanmak okulların devletten fon alabilmeleri ve 

sonuca ulaşmadaki beklentileri noktasında önem arz etmektedir. Birçok uluslararası hakemli üst düzey dergilerde 

Olumlu Eylem hakkında makaleler yayınlanmış, olumlu sonuçları üzerinde durulmuştur (Synder et al. 2010; 

Beets et al. 2009; Flay et al. 2003). 

Program, kavramsal temeli, sağlıklı zihin ve beden için alışkanlıklar geliştirme, öz-yönetim becerileri, çevreyle 

faydalı ilişkiler kurma, sorumluluğu ve öz farkındalığı anlama, hedef belirleme ve başarmayı kapsayan altı ünite- 

den oluşan 15’er dakikalık toplam 140 ders içerir. Yaşa ve seviyeye uygun olarak hazırlanmış olan bu dersler, haf- 
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tada dört kez olmak üzere 35 hafta boyunca devam eder (WWC, 2007). Program, eyaletlerin mevcut akademik 

standartlarıyla uyumlu olmakla beraber, seçilen sonuçlar için özelleştirme esnekliği sağlar. Programın bir parçası 

olarak uygulanabilecek isteğe bağlı Okul İklimi Geliştirme, Madde Kullanımını Önleme, Çatışma Çözümü, Aile 

ve Toplum Katılımı bileşenlerini de içerir. 

Programın Misyonu & Vizyonu 
 

Programın Misyonu: Bireylerde olumlu eylemleri teşvik ederek mutlu okullar, aileler, topluluklar ve sağlıklı bir 

toplum inşa etmektir.Programın Vizyonu: Herkes için olumlu, saygılı, güvenli ve medeni bir toplum yaratmaktır. 

Olumlu Eylem, ırkçılık ve eşitsizlik sorunlarını ele alan bir yaklaşımla ülke çapındaki topluluklara hizmet eder. 

Tüm öğrencilerin güvende oldukları, kendilerine saygı duyulduğunu hissettikleri, değer verildikleri, bireysel ilgileri, 

sosyal kimlikleri, kültürel değerleri ve geçmişleri açısından onaylandıkları bir öğrenme ortamına ihtiyaçları vardır. 

Eğitim sistemindeki köklü eşitsizlikleri ve önyargıları inceleyen, çok kültürlü ilişkiler kuran ve kapsayıcı topluluklar 

yaratan bir ortam oluşturmaya yardımcı olmak Olumlu Eylem’in temelini teşkil etmektedir (Allred, 1999). 

Programın Felsefesi 
 

Olumlu Eylem Programı, ‘olumlu eylemlerde bulunduğunda kişi kendisini iyi hisseder ve her şeyi yapmanın olumlu 

bir yolu vardır’ felsefesine dayanır. Bu evrensel felsefe, insan davranışına ilişkin farkındalık ve içgörü yaratır. Öğrenci- 

ler, olumsuz düşünceleri tersine çevirerek olumlu eylemler yapmayı seçme gücüne sahip olduklarının farkına varırlar. 

Olumlu Eylem’in felsefesine göre tüm insanların saygı görmeye, değer verildiğini ve güvende olduğunu hissetmeye 

ihtiyaçları vardır ve bu olmadığında olumlu eylemler gerçekleşmez (Flay & Allred & Ordway, 2001). 

Olumlu Eylem’in sezgisel bir felsefesi vardır. Düşünceler-Eylemler-Duygular (DED) Çemberi bu felsefenin te- 

melindedir. DED çemberi (Şekil 1) şu şekilde çalışır: Düşünceler eylemlere, bu eylemler de kişinin kendisiyle 

ilgili duygulara dönüşür. Bu döngü olumsuz olduğunda öğrenciler öğrenmek istemezler. 

Bu döngü olumlu olduğunda ise öğrenciler öğrenmeye istekli olurlar. Programın özü, sağlıklı ve olumlu bir dön- 

güyü teşvik eden eylemleri vurgulamaktır. Olumlu Eylem programı bu kavramlar üzerinden sistematik bir şekilde 

çalışır. Olumlu eylemler, evrensel olarak doğru veya iyi davranışlar olduğunu düşündüğümüz davranışlardır. 

Olumlu Eylem, fiziksel, entelektüel, sosyal ve duygusal anlamda hep olumluyu öğretir. Olumlu düşüncelere, 

eylemlere karşı bilinçli bir farkındalık getirir (Allred, 2004). 

 
 

 

 

Şekil 1. Düşünceler-Eylemler-Duygular Çemberi. 
 

Programın Amaçları 
 

Olumlu Eylem Programı, değerlere, öğretmen-öğrenci ilişkilerine ve benlik kavramının geliştirilmesine kapsamlı 

bir yaklaşım sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda 3 temel amacı bulunmaktadır: 
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1. Gençlere, kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olan ve onları içsel olarak motive eden olumlu eylem- 

leri öğreterek olumlu karakter gelişimlerini desteklemek, 

2. Yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından olumlu davranışlarla desteklenen olumlu bir okul iklimi 

yaratmak, 

3. Gençlerin olumlu davranışlarını desteklemek için ebeveynleri ve toplumu programa dahil etmek. 

Araştırmalar, programın duygulara odaklanmasını desteklemekte ve çok küçük çocukların bile olumlu empati ve 

sempati duyguları sergilediklerini ve başkalarının iyiliğine duyarlı olduklarını, genellikle toplum yanlısı davran- 

dıklarını göstermektedir (Synder et al., 2010). 

Olumlu Eylem Programı, okul iklimine, öğretmen-öğrenci ilişkilerine, veli katılımına ve programın tüm bile- 

şenlerinin benlik kavramlarının geliştirilmesine kapsamlı bir yaklaşım sağlamayı amaçlamakta ve bu bağlamda 

çeşitli hedef alanları belirlemektedir (Tablo 1). 
 

Öğrenci Akademik/ 

Davranışsal Gelişim 

Hedefleri 

• Öğrencilerin akademik performanslarını arttırmak için öğrenmeye yönelik içsel motivasyonu 

aşılamak. 

• Öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal öğrenme alanlarına Olumlu Eylem ilkelerini 

aşılamak. 

• Temel performans standartlarının öğretimine katkıda bulunmak. 

• Öğrencilerin davranışlarını iyileştirmek. 

• Öğrencilerin karakterlerini geliştirmek. 

• Fiziksel, entelektüel, sosyal ve duygusal olarak gelişmiş çok yönlü öğrenciler yetiştirmek. 

• Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmek. 

• Öğrencilerde iyi bir ruh sağlığını teşvik etmek. 

Okul İklimi Hedefleri • Yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve destek personeline akademik/davranışsal hedef- 

lerine ulaşmalarında yardımcı olmak. 

• Şiddet ve uyuşturucudan uzak bir okul ortamı oluşturmak. 

• Okul genelinde olumlu bir öğrenme ortamı yaratmak. 

• Programdaki tüm etkinliklerin okulun eğitim programına entegre edilmesi (okuma, yazma, 

fen, matematik vb.). 

Eğitmen ve Personel 

Geliştirme Hedefleri 

• Öğretmenlerin sınıf yönetiminde olumlu yaklaşımlar kullanmalarını sağlamak. 

• Yöneticilerin okul yönetiminde olumlu yaklaşımlar kullanmalarını sağlamak. 

• Öğrencileri ve okul personelini desteklemek için olumlu yaklaşımlar kullanan bir destek 

personeli oluşturmak. 

• Araştırmaya dayalı öğrenme, davranış değişikliği teorilerini ve bunların Olumlu Eylem 

Programı ile ilişkilerini anlamalarını sağlamak. 

Ebeveyn ve Toplum 

Katılımı Hedefleri 

• Ebeveynleri çocuklarının eğitimine dahil etmek. 

• Okula destek ve kaynak sağlayarak toplum üyelerini eğitime dahil etmek. 

• Topluluk üyelerini çocuklar ve gençler için olumlu bir topluluk geliştirmeye dahil etmek. 
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Çok Düzeyli Hedefler • Birey, okul, aile ve toplumu evrensel bir felsefe ve ortak bir dille birleştirmek. 

• Sosyal katmanlar arasında hesap verebilirliği teşvik etmek. 

• ‘Olumlu eylemler yaptığınızda kendinizi iyi hissedersiniz’ sezgisel felsefesini öğretmek. 

• Bir daire içinde düşüncelerin eylemlere, eylemlerin duygulara yol açtığını öğretmek için 

sosyal ekolojiler  arasındaki birbirine bağlılığın önemini öğretmek. 

• Fiziksel, entelektüel, sosyal ve duygusal alanlara yönelik olumlu eylemleri öğretmek. 
 

Program Kazanımları 
 

Olumlu Eylem, öğrencilerde olumlu karakter gelişimi ve başarılı bir öğrenme sağlamak için gerekli olan birçok ka- 

zanıma sahiptir. Programın sosyal ve duygusal öğrenmeyi, zihinsel ve fiziksel sağlığı, akademik başarıyı, davranış- 

ları, karakteri ve öz-saygıyı aynı anda iyileştirmeye yönelik sonuçları vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: 

Öğrenci; 

• Özsaygının olumlu eylemler yaparak oluştuğunu anlar. 

• Her şeyi yapmanın olumlu bir yolu olduğunu bilir. 

• Kendini fiziksel, entelektüel, sosyal ve duygusal olarak geliştirir. 

• Harekete geçmeden önce düşünür. 

• Olumsuz davranışlar yerine olumlu davranışları seçer. 

• Kendi davranışlarından sorumlu olduğunu bilir. 

• Başkalarına kendisine davranılmasını istediği gibi davranır. 

• Gerçeklere saygı duyar. 

• Olumlu bir hedef için çalışır. 

• Okula, aileye ve topluma olumlu katkılarda bulunur (Snyder & Allred 2010). 

 

İçerik 
 

Olumlu Eylem Programı, programın kavramsal temeli, olumlu benlik kavramı, sağlıklı zihin ve beden için alış- 

kanlıklar geliştirme, öz-düzenleme/yönetim/kontrol/başa çıkma becerileri, faydalı ilişkiler kurma, sorumluluk 

ve öz farkındalığı anlama, hedef belirleme ve başarmayı kapsayan altı ünite ve 140 dersten oluşur (Tablo 2.). 

Program, öğrencilerin kendilerini tanımlamalarına ve benlik kavramlarını anlamalarına yardımcı olmakla başlar. 

Öğrenciler, benlik kavramının, kendileri hakkında düşünme ve hissetme şekli anlamına geldiğini ve ailelerinin ve 

arkadaşlarının benlik kavramları üzerinde etkili olduğunu öğrenirler. 

İçerik ve sıralama, okulların programın mesajını sınıf ve okul genelinde birleştirmesini sağlar. Program, eyaletle- 

rin mevcut akademik standartlarıyla uyumludur ve seçilen sonuçlar için özelleştirme esnekliği sağlar. Tüm sınıf 

seviyelerinde tipik bir ders yaklaşık 15 dakika sürer. 
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Tablo 2. Olumlu Eylem Programı’nda Üniteler. 
 

ÜNİTE 1 

Benlik Kavramı 

(Öz-Kavram) 

Benlik kavramını tanımlama: Neden önemlidir ve nasıl oluşturulur? 

• Felsefeyi Anlamak 

• Düşünceler-Eylemler-Duygular Çemberini Anlamak 

• Olumlu ve olumsuz eylemler arasındaki farkı anlamak 

 

 
ÜNİTE 2 

Beden ve Zihin 

İçin Olumlu 

Eylemler 

Fiziksel ve Entelektüel Olumlu Eylemler Nelerdir? 

Fiziksel olumlu eylemler: 

• Egzersiz yapmak 

• Sağlıklı yiyecekler tüketmek 

• Sağlıklı uyku 

• İyi hijyen 

• Zararlı maddelerden kaçınmak 

Entelektüel olumlu eylemler: 

• Problem çözme becerisi 

• Düşünme becerileri 

• İyi (doğru) kararlar vermek 

• İyi bir hafızanın önemi 

• Öğrenmek için motivasyon 

 

 

 

ÜNİTE 3 

Kendini Sorumlu 

Bir Şekilde 

Yönetmek 

Kendini Yönetebilme Becerisi (Öz-Düzenleme) 

Sosyal / Duygusal olumlu eylemler: 

• Düşünceleri yönetmek 

• Eylemleri yönetmek 

• Duyguları yönetmek 

• Zaman yönetimi 

• Enerjiyi yönetmek 

• Para yönetimi 

• Yetenekleri yönetmek 

 

 
ÜNİTE 4 

Başkalarına 

Kendisine 

Davranılmasını 

İstediği Şekilde 

Davranmak 

Başkalarıyla iyi geçinme 

• Başkalarının iyiliğini gözetmek 

• Başkalarına saygı duymak 

• Empati 

• Adalet 

• İyilik 

• İş birliği 

• Zorbalık yapmamak 

 

 

 
ÜNİTE 5 

Kendine Karşı 

Dürüst Olmak 

Kendine ve Başkalarına Karşı Dürüst Olmak 

Sosyal / Duygusal olumlu eylemler: 

• Gerçeklikten kaçmamak 

• Kendine karşı dürüst olmak 

• Başkalarına karşı dürüst olmak 

• Başkalarını suçlamamak 

• Mazeret üretmemek 

• Güçlü ve zayıf yönlerini bilmek 
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ÜNİTE 6 

Kendini Sürekli 

Geliştirmek 

Sürekli Kişisel Gelişim 

Sosyal / Duygusal olumlu eylemler: 

• Fiziksel hedefler belirlemek 

• Entelektüel hedefler belirlemek 

• Sosyal ve duygusal hedefler belirlemek 

• Potansiyeline inanmak 

• Deneme cesaretine sahip olmak 

• Sorunları fırsata çevirmek 

• Sebat ve kararlılık 

ÜNİTE 7 Gözden Geçirme (Review) 

Ünite 1, ünite 2-6›da verilen programın içeriği için kavramsal bir temel sağlar ve genel olarak olumlu ve olum- 

suz eylemleri ve bunların gerçek hayattaki uygulamalarını öğretir. Kalan üniteler, fiziksel, entelektüel, karakter, 

sosyal ve duygusal tüm benlik için belirli olumlu eylemleri öğretir. 

Ünite 2’de program, beden ve zihin için olumlu eylemleri tanıtmaya başlar. Bedenlerinin bakımı konusundaki 

sorumluluklarının farkına varan öğrenciler, benlik kavramının fiziksel ve entelektüel yönlerini öğrenirler. Olumlu 

düşünen, olumlu eylemlerde bulunan insanların bedenlerine ve zihinlerine iyi baktıklarını öğrenir, kendilerini 

sağlıklı ve güçlü hissederler. Dersler, fiziksel sağlık (beslenme, hijyen, zararlı maddelerden kaçınma, egzersiz, 

uyku, hastalıklardan korunma), zihinsel sağlık (öğrenme, problem çözme, yaratıcı düşünme, hafıza ve merak) 

için belirli olumlu eylemlere odaklanır. 

Ünite 3’te öğrencilere, zaman, enerji, para, yetenek, düşünce, eylem ve duygu gibi temel öz-kontrol veya öz- 

düzenleme becerileri dahil olmak üzere kişisel kaynaklarını yönetmeleri öğretilir. Bunun önemli bir olumlu eylem 

olduğunu keşfeder ve benlik kavramlarını geliştirmeye devam ederler. Dersler ayrıca aşk, öfke, endişe, kıskançlık, 

gurur, korku, yalnızlık, minnettarlık ve cesaretsizlik olmak üzere dokuz belirli duyguya odaklanır. Öğrenciler bu 

duyguları yönetmenin yollarını öğrenirler, böylece duygularının onları kontrol etmesinin önüne geçmiş olurlar. 

Ünite 4. Program bu üniteyle beraber iç gözlemden sosyal etkileşime geçer ve ‘insanlara size nasıl davranılma- 

sını istiyorsanız öyle davranın; başkalarıyla iyi geçinmenin anahtarı budur’ felsefesini öğretir. Öğrenciler ayrıca 

saygı, empati, dostluk, nezaket ve iş birliği gibi özellikleri başkalarıyla olumlu ilişkiler kurmanın yolları olarak 

öğrenir ve uygularlar. 

Ünite 5. Kendine karşı dürüst olmak, gerçeklerle ilgilenmek ve kendini gerçekte olduğun gibi görmek demektir. 

Kendine karşı dürüst olmak zaman zaman zordur. Algı ve uygulama gerektirir. Bu ünitede öğrenciler, kendilerine 

doğruyu söylemeyi, kendilerini tanımayı, başkalarını suçlamamayı, hatalarını kabul etmeyi, mazeret üretmemeyi 

ve sözlerini tutmayı öğrenirler. Öğrencilere, başkalarına kendilerine davranılmasını istedikleri gibi davranarak 

onlarla iyi geçinmeleri öğretilir. Böylece saygı, empati, nezaket, adalet ve iş birliğini öğrenmiş olurlar. 

Ünite 6. Kendini geliştirme, kendine karşı dürüst olmanın doğal bir sonucudur. Öz eleştiri yapabilen, kendine kar- 

şı dürüst olan bireyler, kişisel hedeflerini daha iyi belirleyebilirler. Kişisel gelişim, kişinin idealine doğru ilerle- 

yebilmesi için fiziksel, entelektüel ve sosyal/duygusal alanları geliştirmesi ve bütünleştirmesi anlamına gelir. Bu 

ünitede öğrenciler, kısa ve uzun vadeli hedeflerin nasıl belirleneceğini ve hedef belirlemenin önemini öğrenirler. 

Öğrencilere bu ünitede potansiyellerine inanmaları, denemeye cesaret etmeleri, sorunları fırsata çevirmeleri ve 

sürekli kendilerini geliştirme yolunda çalışmaları öğretilir. Ayrıca, tüm alanlar için nasıl hedefler koyacakları ve 

bu hedeflere nasıl ulaşacakları öğretilir. 
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Ünite 7’de, yıl boyunca öğrenilen ilkeler gözden geçirilir. Öğrenilen olumlu eylemleri hatırlamak, birçoğunu 

tekrar uygulamak, hedeflerin ilerlemesini kontrol etmek ve yeni hedefler belirlemek için bir fırsat olarak görül- 

mektedir. Aynı zamanda tüm Olumlu Eylem kavramlarının birlikte çalıştığını görmek için de uygun bir süreçtir. 

Böylece öğrenciler, ‘benlik’ kavramıyla başladıkları senenin devamında kendilerini nasıl geliştirdiklerini açıkça 

görebilirler (Allred, 2014). 

Öğrenme-Öğretme Süreçleri 
 

Olumlu Eylem Programı’nın öğrenme-öğretme süreçleri program kitlerinde ana hatlarıyla belirtilmiştir. Buna 

göre, olumlu davranışların, etkinliklerin, pekiştirmelerin ve önerilen stratejilerin kullanımının aktif olarak rol 

model olma temelinde ele alındığı görülmektedir. Öğretmenler gün boyunca olumlu davranışları ve sosyal be- 

cerileri modelleyip pekiştirecek davranış yönetimi uygulamaları yaparlar. Hem öğrenciler hem de öğretmenler 

hedefler belirlerler ve onları takip etmeye teşvik edilirler. Doğrudan öğretim, hikâye okuma, yazma, rol yapma, 

tartışma, şarkı söyleme, oyunlar, çalışma sayfaları, kuklalar, oyunlar ve şiirler kullanılır. Aşağıda programın içe- 

riğinin öğrencilere sunulması sürecine yönelik birkaç örnek verilmiştir: 

Öğretmenler; 

• Beyin fırtınası ile, öğretilen olumlu eylemi sınıfta öğrencilerle tartışırlar. 

• Doğrudan öğretim ile o dersin konusu olan olumlu eylemini tanıtan bir hikâye paylaşırlar. Hikâyeyi açık- 

lamak için Olumlu Eylem posterlerini ve farklı görselleri kullanırlar. 

• Değer oluşturmak için ilgili sorularla tartışma oluştururlar. 

• Herhangi bir oyunu birlikte oynarlar (oyun oynama yöntemi) ve soruları tüm sınıfla tartışırlar. Öğrencileri 

oyun senaryolarından karakter bölümlerini okumaları için görevlendirirler. 

• Öğrencilere, birlikte hazırlayacakları ünite konusuyla alakalı projeler veya ödevler verirler (işbirlikli öğ- 

renme). 

• Öğrencilerin fikirlerini ve uyguladıkları olumlu eylemleri paylaşmaları ve birbirleriyle çeşitli zorlukları 

tartışmaları için açık bir forum oluştururlar. Böylece öğrenciler, yaşamlarının zorluk yaşayabilecekleri 

veya iyileştirmeye ihtiyaç duyabilecekleri alanlarına katılabilirler ve becerileri uygulayabilirler (işbirlikli 

öğrenme). 

Mesleki Gelişim ve Eğitim 
 

Olumlu Eylem Programı, hizmet içi eğitim ve mesleki gelişim sağlar. Program ekibi hem okullara ziyaretler ger- 

çekleştirir hem de etkili eğitim için çevrimiçi web seminerleri, program geliştirme desteği ve danışma sunar. Öğ- 

retmen/personel eğitimi, eğitim programının daha etkili bir şekilde uygulanmasını teşvik eder ve Olumlu Eylem 

etkinliklerinin, materyallerinin ve kavramların sınıf yönetimi ve öğretim stratejileri ile veli-öğretmen ilişkilerine 

daha fazla entegrasyonuna katkıda bulunur. Program ayrıca, tamamlayıcı unsurları içeren ‘Olumlu Eylem Uygu- 

lama Paketi’ ve ‘Destekleyici Bilgi Paketi’ni sunar. Paketlerdeki ayrıntılı planlama ve hazırlığa yardımcı olmak 

için gereken çalışma sayfaları kullanılarak program aslına uygun bir şekilde uygulanabilmektedir. 

Bunlara ek olarak program, uygulama öncesi bir atölye gerçekleştirmektedir. Bu atölyenin temel amacı, pro- 

fesyonel olarak Olumlu Eylem kavramları konusunda farkındalık yaratmak ve katılımcılara programın evrensel- 

liğini tanıtmaktır. Atölye üç bölümden oluşmaktadır: Program, Sınıf ve İklim. Bu atölyede aşağıdaki konularda 

eğitim verilmektedir: 
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• Özel hedeflere ve ihtiyaçlara göre okulların kendi ‘Olumlu Eylem Programı’nı oluşturmaları ve özelleş- 

tirmeleri. 

• Sınıfta ‘Olumlu Eylem Programı’nı uygulamak. 

• Okul iklimi programını uygulamak. 

Devam Eden Eğitim Danışma Atölyesi’, programın kilit noktaları ve uygulama sürecini vurgulayarak öğret- 

menleri programın altı ana bölümünde uzman olmak için hazırlar. Ders esnasında videoların kullanımıyla ilgili 

gerekli düzenlemeler de bu atölyede yapılır. Ayrıca programın ilerleyişi hakkında grup tartışması ve iyileştirme 

önerileri sağlanır. Yıl sonunda bir atölye daha gerçekleştirilir. Bu atölyede, uygulanan programın gözlemlenen 

değişikliklere ve mevcut verilere göre güçlü ve zayıf yönleri, bununla birlikte programın başarılı bir şekilde uy- 

gulanması için gelecek yıla dair oluşturulan plan ve hazırlıklar da gözden geçirilir. 

Öğretmenler ve personel, okul yılının başında öğretim yöntemleri, rol modelleme, olumlu eylemlerin kullanımı ve 

davranış yönetimi stratejilerinin kullanımı hakkında 4 saatlik bir eğitime tabi tutulurlar. Sonraki yıllarda ise her öğretim 

yılının başında aynı konular hakkında 2 saatlik bir eğitim alırlar. Okul müdürleri ve Olumlu Eylem koordinatörleri, 

çok okullu bir ortamda programın benimsenmesi süreciyle ilgili 2 saatlik ek bir eğitim daha alırlar. Okul danışmanları, 

program ve çocuk-aile gruplarıyla yapılacak etkinlikler için önerileri içeren bir kit alırlar. Olumlu Eylem araştırma eki- 

bi tarafından okul personeline, ihtiyaç duyulduğunda ve ayda bir kez olmak üzere sürekli danışmanlık hizmeti sağlanır. 

Programın Bileşenleri 
 

Olumlu Eylem Programı, isteğe bağlı olarak uygulanabilecek bileşenler de sunmaktadır. Belirli konulara yönelik 

ek kitler, bu kavramların altını çizmek ve eğitimcilere eğitimde yaygın sorunları ele almak için sistematik bir 

yöntem sunmak için tasarlanmıştır. Ek kitler, eğitimcilerin aşağıdaki gibi diğer önemli konuları programa entegre 

etmelerine yardımcı olmaktadır: 

• Okul İklimi Geliştirme, 

• Madde Kullanımını Önleme Eğitimi, 

• Zorbalığı Önleme, 

• Danışmanlık (danışmanlar, terapistler, okul psikologları için), 

• Aile Katılımı, 

• Toplum Katılımı, 

• Çatışma Çözümü 

Okul İklimi Geliştirme Bileşeni, okulun çabalarını koordine ederek ve olumlu eylemleri pekiştirerek eğitim prog- 

ramını güçlendirir. Okul müdürü ve bir Olumlu Eylem Komitesi, bu bileşeni her sınıf seviyesindeki temsilciler, 

destek personeli, veliler, öğrenciler ve topluluk üyeleriyle birlikte yönetir. Müdür, 1) benimseme sürecini baş- 

latmaktan, 2) bir Olumlu Eylem koordinatörü ve komitesi atamaktan, 3) eğitim ve mesleki gelişim atölyelerini 

ve çalışma gruplarını koordine etmekten sorumludur. Müdür ayrıca, okul genelinde pozitifliği teşvik etmek için 

posterler, müzik CD’leri, haftanın ‘sözü’ kartları, balonlar ve ‘Olumlu Eylem Kutuları’ gibi materyallerin kulla- 

nımını da teşvik eder. 

Beşinci Sınıf Madde Kullanımını Önleme, Zorbalığı Önleme ve Çatışma Çözümü Kitleri, normal Olumlu Eylem 

eğitim programıyla veya tek başına kullanılabilmektedir. Bu kitler, her ünite için iki veya üç ders, ünite konusu- 

nun kitlerin konusuna odaklanması için her ünitenin sonuna eklenebilmekte; veya ek kitler kendi bütünlükleri 

içinde tek başına kullanılabilmektedir. 
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Aile Bileşeni, aileleri mektuplar, raporlar, veli-öğretmen konferansları, ev etkinlikleri ve güncel bilgilendirmeler dahil 

olmak üzere çeşitli yollarla programa dahil eder. Okul-aile ve ebeveyn-çocuk ilişkilerinde Olumlu Eylem ilkelerinin 

tartışılması ve kullanılmasında olumlu artışların yanı sıra, olumlu eyleme odaklanan okul ile aile katılımı fırsatlarında 

değişikliklere yol açar. Olumlu Eylem Aile Seti, 42 ders, posterler, müzik, oyunlar, aktivite sayfaları, çatışma çözümü 

planları, problem çözme ve karar verme kontrol listeleri, haftanın sözleri kartları ve evde kullanılabilecek diğer malze- 

meleri içerir. Bu kitler ayrıca, yedi ünite için planlama ve kolaylaştırma materyalleri de içermektedir. 

Aile Sınıfları Eğitim Kiti, ebeveynler, ergenler ve çocuklar için Olumlu Eylem programını evde nasıl uygulaya- 

caklarını öğrenmeleri için yedi adet iki saatlik ders sağlar. Birer saatlik yedi dersten oluşan bir Ebeveyn Sınıfı 

Kiti de bulunmaktadır. Bu bileşen aynı zamanda velileri Olumlu Eylem Komitesi’ne, toplantılarına katılma ve 

gönüllü çalışmalar yoluyla okulla daha fazla ilgilenmeye teşvik eder. 

Toplum Katılımı Bileşeni, topluluk çapında Olumlu Eylem etkinlikleri yapacak şekilde düzenleme yapmayı amaç- 

lar. Her okul yılı, toplumu dahil etmek veya etkilemek için fırsatlar sunan okul çapında bir etkinlikle sona erer. Örne- 

ğin, okullar, topluluklarının desteğe ihtiyacı olan bir alanında bir hizmet projesi tamamlayabilir. Toplulukları olumlu 

projelere dahil etmek için ek bir Topluluk Kiti de mevcuttur. Kit, topluluk ortaklıkları oluşturmak için hükümet, 

medya, iş dünyası ve sosyal hizmetlerle ilgili topluluk projeleri hazırlamaya yönelik kolaylaştırıcı malzemeler içerir. 

Olumlu Eylem Programı ayrıca, okul danışmanlarına, sosyal hizmet uzmanlarına ve okul psikologlarına mentor- 

luk, akran eğitimi ve destek grubu programları yapmak için ihtiyaç duydukları kaynakları ve bilgileri sağlayan 

eğitim programı ve materyalleri içeren bir Danışman Kiti sağlar. Bu kit, belirli bir odak konusu için hangi ders- 

lerin ve ünitelerin kullanılacağını gösteren bir Konu Rehberi içerir. 

Olumlu Eylem Programı her sınıf seviyesi için etkileşimli bir araç setine sahiptir. Posterler, oyunlar, etkinlik 

kitapçıkları, müzik, oyunlar, kuklalar, dergiler ve derslere entegre edilmiş diğer uygulamalı materyaller dahil 

olmak üzere diğer tüm materyaller 30 kişilik sınıflar için hazırlanmıştır. Destekleyici materyaller etki alanını 

sınıftan okul çapındaki iklime kadar genişletmekte, öğrenciler için materyaller, etkinlik kitapçıkları ve diğer ders 

yardımcılarını da içermektedir (Ruby & Doolittle, 2010). 

Ölçme ve Değerlendirme 

Olumlu Eylem Programı, okulların, öğrencilerin akademik beceriler edinme konusundaki hazırlık ve yeterli- 

liklerini değerlendirmelerine yardımcı olacak öğrencilere yönelik yıl başı ve yıl sonu anketleri de dahil olmak 

üzere çeşitli ölçüm araçlarına sahiptir. Araçlar, ilerleme veya sonuçların taranması ve izlenmesi için kullanıla- 

bilir. Program, öğrenci başarısını artırmak, bireyselleştirilmiş planları düzenlemek ve oluşturmak, karar verme 

sürecine rehberlik etmeye yardımcı olmak için ‘Komite El Kitabı’ndaki formları kullanıcılarına sunmaktadır. 

İlerlemeyi ölçmek, Olumlu Eylem uygulamasının önemli bir parçasıdır. Olumlu Eylem, eğitimcilerin öğrenci ve 

uygulama ilerlemesini izlemesi için çeşitli yollar sunar. 

Dersleri veren öğretmenler tarafından tamamlanan programın altı ünitesi için her bir ünitede öğretmenler tara- 

fından anket raporlarıyla veri toplanır. Uygulamanın aslına uygunluğunu ve diğer değerlendirme hedeflerindeki 

ilerlemeyi iyileştirmek için gereken adımlar hakkında Proje Yöneticisi ve Olumlu Eylem Koordinatörü arasında 

istişare gerçekleştirilir. 

Olumlu Eylem Koordinatörü ve değerlendirme ekibi, değerlendirmeyi planlar, hazırlar ve uygular. Verileri toplar 

ve analiz ederler; raporu yazıp uygun kişilere teslim ederler. Değerlendirme Planı, akademik başarı (okuma ve 

matematik), sosyal ve duygusal öğrenme, karakter gelişimi, davranış, devamsızlık ve uygulamanın doğruluğunu 

izleme gibi sonuçları iyileştirmek için dört ila yedi hedef içermelidir (NCEE, 2009). Ölçme-değerlendirme süre- 

cine yönelik örnekler aşağıdaki gibidir: 
 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

94 
 

 

Öğretmen, 

• Ders boyunca, dersle ilgili sorular sorarak, ana kavram ve hedefleri tekrarlayarak öğrenciler için dersin 

etkililiğini değerlendirir. 

• Ders ilerledikçe öğrencilerin konuyu anlayıp anlamadığını kontrol eder. 

• Önemli noktaları tahtaya yazarak vurgular. 

• Öğrencilere, ünitedeki belirli olumlu eylemi en iyi nasıl öğrenebilecekleri konusunda fikirlerini sorar. 

• Öğrencilere öğrendiklerini ifade etmeleri için fırsatlar verir (posterler hazırlatmak, ebeveynler veya diğer 

sınıflar için bir gösteri yapmak gibi. 

• Öğrencilerle günün sonunda neler yaptıklarını ve bu davranışların kendilerini nasıl hissettirdiğini tartışır. 

Program Değerlendirme 

Amerikan Eğitim Bakanlığı, 2002 yılında Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Institute for Education Sciences) tara- 

fından eğitim müdahalelerinin etkililiği konusunda merkezi ve yetkili bir bilimsel kanıt kaynağı olarak hizmet 

vermek üzere What Works Clearinghouse’u (WWC) kurmuştur. Kurumun temel amacı, eğitimde karar alma 

sürecini aydınlatmak için araştırma kaynağı oluşturmaktır. WWC, ülkenin en önemli ve acil meselelerine yönelik 

konu alanlarını belirler, seçilen her konu alanı içinde, kapsamlı ve sistematik literatür taramaları yoluyla konu 

alanıyla potansiyel olarak ilgili olan müdahalelerin (yani programlar, ürünler, uygulamalar ve politikalar) çalış- 

malarını toplar. Toplanan çalışmalar daha sonra üç aşamalı bir inceleme sürecine tabi tutulur. İlk olarak, WWC 

çalışmaları belirli konu alanıyla ilgisine, sonuç ölçütlerinin kalitesine ve rapor edilen verilerin yeterliliğine göre 

tarar. Bu kriterlerden bir veya daha fazlasını geçmeyen çalışmalar, ‘kanıt temelli değil’ olarak tanımlanır ve bu 

nedenle WWC incelemesinin dışında bırakılır. İkinci olarak, bu ilk kriterleri karşılayan her çalışma için WWC, 

çalışmanın test edilen müdahalenin etkililiği için sağladığı kanıtların gücünü değerlendirir. Bir müdahalenin et- 

kililiğine dair güçlü kanıtlar sağlayan çalışmalar, ‘kanıt temelli standartları sağladı’ olarak nitelendirilir. WWC, 

sistematik inceleme çalışmalarını eğitim sisteminin 15 farklı çalışma alanını kapsayacak şekilde yürütmektedir. 

Bu alanlardan birisi Karakter Eğitimi’dir. What Works Clearinghouse (WWC), programların etkililiği ve bu etki- 

lerin nedensel kanıtlarını belirlemek, bu kanıtların kalitesini değerlendirmek ve WWC kanıt standartlarını karşı- 

layan çalışmalara dayalı olarak programların etkilerini belgelemek için 2007’de Karakter Eğitimi programlarının 

bir incelemesini gerçekleştirmiştir (WWC 2007). Programların çeşitliliği ve bunların çeşitli hedefleri, karakter 

eğitimi programlarının sonuçlarının kavramsallaştırılması ve ölçülmesinde karşılık gelen bir çeşitliliğe yol açar. 

WWC incelemesi, öğrenci sonuçlarını üç geniş kategoriye ayırmıştır: (1) bilişsel (akademik içeriğin yanı sıra 

karakter kavramlarını anlama ve muhakeme etme), (2) duyuşsal (tutumlar, duygular, güdüler ve ne olduğuna dair 

inançlarla ilgili) ve (3) davranışsal (anlayış ve inançlara göre hareket etme). Olumlu Eylem, WWC tarafından 

kanıta dayalı bir program olarak nitelendirilmek için gereken şartları fazlasıyla sağlamaktadır. Program aynı anda 

akademik, sosyal ve duygusal, zihinsel sağlık, iyi karakter oluşturma gibi birçok alanda olumlu sonuçlara sahip- 

tir. Araştırmalar, birçok sorunlu davranışta da düşüşe sebep olduğu göstermiştir (disiplin suçu, madde kullanımı, 

zorbalık, şiddet, okul terki, devamsızlık vb.) (Flay & Allred 2003). 

Bu araştırmalara göre, okul genelinde yaşanan tüm ilişkilerde ve ortamlarda olumlu bir atmosfer yaratmayı he- 

defleyen Olumlu Eylem Programı’nın uygulandığı 300 İlköğretim okulundan 1970-2001 yılları arasında toplanan 

verilere dayalı değerlendirme raporunun genel sonuçları şöyledir: 

• Şiddet ve madde kullanımında azalma: %63’e varan oranlarda 

• Adli suçlarda düşüş: % 94’e yakın 

• Genel disiplinde iyileşme: %90’a varan oranlarda 
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• Devamsızlıkta azalma: %45’e varan oranlarda 

• Okuldan kaçmada azalma: %13’e varan oranlarda 

• Uzaklaştırma cezasında azalma: %80’e varan oranlarda 

• Akademik başarıda artış: %75’e varan oranlarda 

• Benlik kavramında (Self-concept) gelişme: %43’e yakın 

2001 – 2006 yılları arasında yürütülen (2009’da yayınlanan)bir diğer boylamsal, randomize bir değerlendir- 

menin sonuçları, ilkokul öğrencileri için Olumlu Eylem’in etkililiğini göstermektedir. Bu değerlendirme, 1. ve 

2. sınıflardan 5. sınıfa kadar takip edilen 1.714 öğrenciyi içermektedir. Bu değerlendirme, programa katılan 5. 

sınıf öğrencilerinin, kontrol grubundaki öğrencilere kıyasla problemli davranışların (madde kullanımı, şiddet ve 

olumsuz cinsel davranışlar dahil) yaşam boyu yaygınlık oranlarının daha düşük olduğunu ve öğretmen tarafın- 

dan bildirilen şiddet davranışlarının daha düşük olduğunu ortaya çıkarmaktadır (teorik olarak ilgili ön test pu- 

anlarını kontrol ederek, başlangıçtan 3-4 yıl sonra rapor edilmiştir) (Beet et al. 2009). 2002-2003 ve 2005-2006 

öğretim yıllarında yürütülen ve 2007’de 1 yıllık takip süresi olan (2010’da yayınlanan) randomize kontrollü bir 

çalışmanın sonuçları ise ilkokul öğrencileri için uygulanmakta olan Olumlu Eylem karakter eğitimi programının 

etkililiğini desteklemiştir. Bu değerlendirme, ABD’nin batı bölgesindeki birçok okulun 4. ve 5. sınıf öğrencilerini 

içermektedir. Değerlendirme sonucuna göre, Olumlu Eylem’i uygulayan okullara kayıtlı öğrencilerin, kontrol 

okullarına kıyasla 5. ve 6. sınıf standartlaştırılmış matematik ve okuma puanlarının daha yüksek olduğu ortaya 

çıkmıştır (sonuçlar, 2002’den 2007’ye kadar her yıl okul düzeyinde toplanan verilerdir) (Snyder et al., 2010). 

Günümüzde halen Olumlu Eylem Programı’nın etkilerini ölçen değerlendirme çalışmaları yapılmakta ve prog- 

ram uygulayıcısı okullar periyodik olarak bu değerlendirmeleri eyalet eğitim departmanlarına sunmaktadırlar. 

Okullar, kapsamlı bir ihtiyaç analizi ve sonrasında program sonuçlarından oluşan değerlendirme raporlarını eya- 

let eğitim birimlerine sunarak fon almaya devam etme hakkı kazanmaktadırlar. Program değerlendirme süreci bu 

anlamda karakter eğitimi programları için ayrı bir önem taşımaktadır. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
 

Karakter Eğitimi bir “hızlı düzeltme” değildir, aksine toplumun ve okulların güvenliği ile ilgili artan endişelere 

yol açan ahlaki, etik ve akademik sorunları ele alan uzun vadeli çözümler sunar. Karakter eğitimi öğrencilere, 

kendilerini güvende hissettikleri, sınıf arkadaşları ve okul personeli tarafından önemsendikleri bir ortam yaratır. 

Öğrenciler bu şekilde hissettiğinde, motivasyon ve okula bağlılık seviyeleri artar. Bu durum, çevreleriyle uyumlu 

ilişkiler sürdürmelerine, empati, nezaket, saygı ve sorumluluk gibi değerleri sergilemelerine yardımcı olur. Böy- 

lelikle öğrenciler toplumda fark yaratacak duyarlı birer vatandaş olarak yetişirler. Olumlu Eylem Programı’nın 

yaklaşımı ve misyonuna bakıldığında da, programın temel amacının insanları birbirinden farklı kılan şeyleri sos- 

yal bir ayrım yaratarak vurgulamak değil, herkesi kendi benzersiz yolunda, aynı kılan şey etrafında birleştirmek 

olduğu görülmektedir. Öğrencilerin öğrendiği beceriler, yaş, ırk, din, etnik köken veya sosyoekonomik geçmişe 

bakılmaksızın tüm insanlığın ihtiyaç duyduğu, ilişkilendirilebilir, evrensel becerilerdir. Programın, bu basit ev- 

rensel felsefesiyle birçok farklı kültürel ve coğrafi popülasyonda başarılı olabildiği düşünülmektedir. Beceriler 

gelişmeye ve öğrencilerin günlük yaşamlarında kök salmaya başladığında, doğal olarak öğrendiklerini evlerine, 

ailelerine götürmektedirler. Aileler değişmeye başladıkça, topluluklar da değişmeye başlamakta ve nihayetinde 

zihniyet ve tutumda küresel bir değişim gerçekleşmektedir. 

Felsefesi aracılığıyla ifade edilen Olumlu Eylem’in altında yatan teori ve DED Çemberi (Düşünceler-Eylemler-Duy- 

gular), öğrencilere kendilerini anlamaları için içgörü sağlar. Bu içgörüler sezgiseldir ancak Olumlu Eylem kişiyi 
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bunlardan bilinçli olarak haberdar eder. Öğrenciler bunları bilinçli bir şekilde tanıdığında, kendini olumlu anlamda 

değiştirmeye başlayabilmektedir. DED çemberi, öğrenmede kritik bir unsur olan içsel motivasyonu, olumlu düşün- 

celeri ve olumlu eylemleri benlikle ilgili olumlu duygulara bağlayarak açıklamaktadır. Pek çok eğitimcinin bildiği 

gibi, gençliğin gelişimi, akademik performans ve karakter gelişimi birbiriyle ilişkilidir. Olumlu Eylem bu dinamik- 

ler içinde çalışır ve öğrencilere sağlıklı iç gözlem yapabilmeyi teşvik ederek düşüncelerini nasıl kontrol etmeleri ge- 

rektiğini öğretir. Bu konular filozoflar ve sosyologlar arasında popüler olmakla birlikte, birbiriyle ilişkili bu konuları 

öğrenciler tarafından kolayca anlaşılabilecek şekilde açıklamak zordur. Olumlu Eylem’in temelinde bulunan DED 

Çemberi, bu kavramları her yaştan öğrencinin kolayca kavrayabileceği bir döngü haline getirmektedir. 

Olumlu Eylem Programı, okul hayatının tüm aşamalarında temel özellikleri destekleyen ve tüm okul kültürü- 

ne nüfuz eden kapsamlı bir yaklaşımdır. Programın uygulanma süreci, ebeveynlerin, öğretmenlerin ve topluluk 

üyelerinin ortak sorumluluğudur. Program, davranış üzerindeki olumsuz etkileri bütüncül bir şekilde ele almayı 

gerektirir. Program bunu, okulun yeniden düzenlenmesi, öğretmen-öğrenci ilişkileri, veli ve toplum katılımı, 

öğretim uygulamaları ve tüm tarafların (öğrenciler, öğretmenler, veliler ve topluluk üyeleri) benlik kavramının 

geliştirilmesine yönelik bütüncül bir yaklaşımla sağlar. Amaç, öğrencilerin ve yetişkinlerin yalnızca diğer prog- 

ramlardan kazanabilecekleri bilgi, tutum, norm ve becerileri kazanmaları değil, aynı zamanda değer kazanımı, 

olumlu aile bağları, olumlu akran ilişkileri ve okula bağlılığın oluşmasıdır. 

Programın içeriğinin kazanım ve hedeflerle uyum sağladığı görülmektedir. İyi bir karakter eğitimi programı hem 

tüm okulu hem de tüm eğitim programını kapsayacak içerikte olmalıdır. Programın içeriği, tüm programın teme- 

lini oluşturan yedi üniteden oluşmaktadır. İlk ünite, programın felsefesini ve benlik döngüsü ile ilgili kavramları 

öğretir ve olumlu ve olumsuz eylemlerin/davranışların doğasına ve uygunluğuna bir giriş yapar. Ünite 2-6, fizik- 

sel, entelektüel, sosyal ve duygusal alanlara yönelik olumlu eylemleri öğretir. Yedinci ve son ünite tüm senenin 

gözden geçirilmesi ve hatırlanması şeklindedir. Okul çapında, Okul İklimi Geliştirme Seti ve bir Danışman Seti 

vardır. İklim geliştirme ve danışman kitleri aracılığıyla sunulan içerikler, tüm okulun uygulamadaki çabalarını 

koordine ederek ve olumlu eylemleri pekiştirerek sınıf programını güçlendirmeyi sağlamaktadır. 

Öğrenciler düşünce, eylem ve duygu kavramlarını anladıkları halde bu kavramları mantıklı bir şekilde 

ilişkilendirmede başarısız olabilmektedirler. Bu kavramlar arasındaki etkileşim çoğu yetişkin için açık görünse 

de, öğrenciler genellikle bu dinamikleri kendi başlarına keşfedecek analitik yetenekten yoksun olabilmektedirler. 

Olumlu Eylem Programı, öğrencilerin bu soyut kavramlar hakkında düşünmesi için mantıklı bir yöntem sunar. 

Programdaki içerik, bu konuların mantıksal uzantısıdır ve öğrenciye koordineli bir şekilde sunulur. Dersler, öğ- 

rencilere kendileri hakkında nasıl düşüneceklerini ve çevrelerindeki dünyayla etkileşimlerini öğretmek için sis- 

tematik olarak düzenlenmiştir. 

Programın öğrenme-öğretme süreci; aktif öğrenmeye dayalı öğretim yöntem ve tekniklerinin kullanıldığı, öğrenci 

merkezli öğrenmenin çeşitli etkinliklerle uygulandığı, öğrencinin tüm eğitim etkinliklerinde ön planda olmasını he- 

defleyen bir süreçtir. Her sınıf için hazırlanan düşünce-eylem-duygu çemberi posterleri öğrencilere düşüncelerinin 

nasıl eylemlere yol açtığını, bu eylemlerin kendilerinde nasıl duygular uyandırdığını ve bunu nasıl bilinçli olarak 

kullanabileceklerini görmelerine yardımcı olmak için kullanılmaktadır. Böylece, olumsuzu olumluya çevirme ve 

olumluluk üzerine inşa etme süreci vurgulanmaktadır. Öğrencilerin, iyi hissetmek için olumlu düşünceleri ve olum- 

lu eylemleri seçmeyi öğrendikçe, teorik olarak öz-düzenleme becerilerinin gelişmesi, fiziksel ve zihinsel olarak 

daha sağlıklı bireyler olmaları, kendilerini daha iyi yönetebilmeleri beklenmektedir. Ayrıca, kendilerine ve başkala- 

rına karşı daha dürüst bireyler olmaları da kendileri için belirleyecekleri hedeflerin daha ulaşılabilir olmasını ve bu 

hedeflere başarıyla ilerleyebilmelerini sağlamaktadır. Tüm bu iyileştirmeler, disiplin raporları, madde kullanımı ve 
 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

97 
 

 

şiddet gibi diğer sorunlu davranışların azalması ve akademik başarının artmasını beraberinde getirmektedir. 

Öğrenciler kendilerine ve başkalarına saygı ve dürüstlükle davranmaları gerektiğini öğrendiklerinde, kendilerini 

güvende ve önemsendiklerini hissettikleri bir öğrenme ortamı yaratırlar. Öğrenciler, okulun kendileri için bes- 

leyici bir yer olduğunu bildiklerinde, akademik olarak üstün olma ve sonunda başarılı, üretken yetişkinler olma 

olasılıkları daha da yükselmektedir. 

Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan yapılandırmacı yaklaşımın hâkim olduğu görülen programda, öğrenme 

sürecinde öğrenci katılımına, işbirlikli öğrenmeye ve öğretmen rehberliğine ağırlık verilmektedir. Programda 

öğretmen, öğrencilerin birbirlerine saygı duymalarına ve birbirlerini önemsemelerine ve grup içinde kendilerini 

değerli hissetmelerine yardımcı olacak ahlaki bir topluluk ve öğrencilerin karar verme sürecine dahil oldukları 

demokratik bir sınıf ortamı yaratmakla görevlidir. Bunun yanında ahlaki muhakemeyi, öz-denetimi ve başkalarına 

saygıyı teşvik ederek ahlaki disiplini uygulamaktadır. Çocuklara, birlikte çalışmayı öğretmek için işbirlikli öğrenmeyi 

kullanmakta ve öğrencilerinin akademik sorumluluklarını geliştirmelerine yardımcı olmaktadır. Öğretmenler ayrıca, 

okuma, yazma, tartışma, karar alma alıştırmaları ve münazara yoluyla ahlaki düşünceyi teşvik ederek, öğrencilerin 

çatışmaları adil, şiddet içermeyen yollarla çözmeyi öğrenmelerine yardımcı olmaktadırlar. Ölçme ve değerlendirme 

sürecinde geleneksel yöntemlerle alternatif değerlendirme yöntemleri birlikte kullanılmaktadır. Değerlendirme 

yöntemleri ve araçları; gözlem, performans ödevleri, öz değerlendirme ölçekleri, projeler, posterler, açık uçlu 

sorulardan oluşan testler vb.dir. Programda, performans görevleri olarak öğrencilerin, etkinlikler çerçevesinde fo- 

toğraf, resim, proje, poster, maket gibi ürünler yapabilmeleri ve bunları çevreleriyle paylaşmak için sergilemeleri 

önemsenmektedir. Ayrıca, öğretmenlerin öğrencilerin bireysel farklılıklarını dikkate almaları, akran değerlendirme 

ve öz değerlendirme gibi araçları da kullanmaları beklenmektedir. Alternatif değerlendirme araç ve yöntemleri ve 

bunların özellikleri açıklanmakta, çeşitli değerlendirme örnek formları kullanılmaktadır. 

Okullar için, uygulayacakları karakter eğitimi programını doğru seçmek ya da oluşturmak en az programın uygulan- 

ma süreci kadar önem teşkil etmektedir. Her okulun, bulunduğu bölge, çevresindeki sosyoekonomik durum farklı 

ihtiyaçları ve hedefleri beraberinde getirebilir. Karakter eğitimi programının bu ihtiyaçlara ve hedeflere uyumu, 

programdan başarılı sonuçlar elde edildiğinde ve öğrenci davranışlarında gözlemlenen olumlu değişimlerle ortaya 

çıkmaktadır. Skaggs ve Bodenhorn (2006) çalışmalarında, her toplumun ihtiyaçlarına ve hedeflerine uyacak şekilde 

farklı bölgelerde farklı karakter eğitimi uygulama sürecinin önemini vurgulamıştır. Bu bağlamda Türkiye’de de 

okullar, MEB’in hazırladığı genel program doğrultusunda kendi okul programlarını hazırlayabilir, hazırlayacakları 

programlarda ABD’nin kanıt standartlarını sağlamış karakter eğitimi programlarından yararlanılabilirler. Bu amaçla 

oluşturulan bir komite tarafından karakter eğitimi için bir program geliştirilerek, yıllık plan formlarına ‘Karakter 

Eğitimi’ bölümü eklenebilir. Her okul topluluğunun, programa “katılım” sağlamaya yönelik gerekli olan sahiplen- 

me duygusunu yaratmak için okulda hangi özelliklerin öğretilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varması çok 

önemlidir. Etkili olabilmesi için, karakter eğitimi programlarının eğitimciler, ebeveynler, topluluk liderleri, gençlik 

grupları gibi toplumdaki tüm paydaşların geniş desteğine ihtiyaçları vardır. Planlama sürecinin başlarında okullar, 

ortak bir vizyon ve hedef oluşturmak için ebeveynler ve topluluklarla iş birliği yapmalıdır. Toplu olarak, okullarında 

öğretilecek temel özellikleri ve bunları öğretmek için belirli yaklaşımları belirlemelidirler. Doğası gereği, bir okul- 

daki her yetişkin, öğrencilerle iletişim halinde olduğundan bir karakter eğitimcisidir. Bir okulun karakter eğitimini 

resmileştirmiş olup olmadığına bakılmaksızın, tüm yetişkinler rol model olarak görev aldıklarının bilincinde olmalı- 

dırlar.Okullarda bir karakter eğitimi programı uygulamak, öz-disiplini ve kararlılığı da geliştirerek akademik başarı, 

olumlu sosyal davranış ve okula bağlılık üzerinde pozitif bir etkiye sahip olabilmektedir. Okulda karakter eğitimi 

programını alan çocuklar, daha geniş bir topluluğun vatandaşı olduklarını öğrenirler ve karmaşık veya rahatsız edici 
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durumlar karşısında bile dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye yardımcı olmak için kendi istek ve arzularının 

ötesinde vatandaşlık görevinin gerektirdiklerini uygularlar. Uygulanacak olan programa toplum ve ebeveyn bileşen- 

leri dahil edilerek karakter eğitimi tüm okul kapsamında, ailelere ve topluma yayıldığında, öğrencilerin yaşayabile- 

ceği, öğrenebileceği ve büyüyebileceği sağlıklı bir yer yaratılmasına yardımcı olunabilir. 

Eğitim hedeflerine ulaşmanın yolu, öğrencilerin olumlu eylemlere değer vermelerine yardımcı olmak ve bunu 

yaptıklarında kendilerini iyi hissettiklerini anlayarak onları olumlu davranışlarda bulunmaya motive etmektir. 

Olumlu ya da olumsuz eylem döngüleri alışkanlıklara, alışkanlıklar karaktere ve karakter de kadere dönüşür. 

ABD’li din bilimci Tryon Edwards’ın (1959) öne sürdüğü gibi, düşünceler amaçlara yönelir, amaçlar eylemde 

ilerler, eylemler alışkanlıkları oluşturur, alışkanlıklar karakteri belirler ve karakter nihayetinde kaderi belirler. Bi- 

linçli olarak olumlu seçimler yapan kişiler içsel olarak motive edilmiş kişilerdir. Araştırmalar, içsel olarak motive 

edilmiş öğrenme ve davranış değişikliğinin, dışsal olarak motive edilmiş öğrenme veya davranış değişikliğinden 

daha fazla sürdürülebileceğini kuvvetle önermektedir (Deci, 2009; Gottfried ve Oliver, 2009; Ryan ve Deci, 2000, 

2006). Bu sebeple hazırlanacak olan programlarda olumlu eyleme, düşünceye vurgu yapmak, programın temelini 

bu felsefeyle belirlemek öğrencilerdeki hedeflenen olumlu karakter gelişimini sağlayabilir. 

Olumlu Eylem Programı’nda olduğu gibi sosyal, duygusal ve karakter olmak üzere tüm benliği ele alarak her 

sınıf seviyesine uygun ortak bir dilin sağlanması tüm okul topluluğunda birleştirici bir çerçeve oluşturmaya yar- 

dımcı olabilir. Böylece tüm sistem boyunca herkes için ortak bir anlayış vizyon geliştirilmiş olur. Tüm bu olum- 

lu eylemler, çocukları ve gençleri içselleştirme sorunlarından (ünsiyete, depresyon) ve olumsuz davranışlardan 

(yıkıcı davranış, şiddet, madde kullanımı) koruyabilir ve olumlu karakter gelişimi, akademik başarı sağlanabilir. 

Uygulanacak karakter eğitimi programlarında karakter özellikleri ve değerlerin salt öğretimi değil bunların dav- 

ranışa dönüştürülmesi ve içselleştirilmesi üzerinde durulmalıdır. Temel değerler ışığında iyi bir karakter gelişimi 

okulun temel görevleri arasında yer almalıdır. Bu süreçte idareci, öğretmen, memur vb. gibi tüm personelin de 

bu değerleri davranış yoluyla öğrencilere modellemesi uygulanacak olan programların temelini teşkil etmelidir. 

Bunun yanında öğrencilere iyi karakter özelliklerini açığa çıkaracak ve bireysel sorumluluklarını yerine getirebi- 

lecek fırsatlar sunulması ve okul yönetiminin de buna uygun ortamları hazırlaması önem arz etmektedir. Karakter 

eğitimi programlarının ayrı bir ders olarak değil de her dersin bir parçası olmasının öğrencilerin bu derslerde 

öğrendikleri kavramları içselleştirip davranışa dönüştürmelerine yardımcı olunması gerekmektedir. Sadece aka- 

demik branşlarda değil, sanat, müzik ve beden eğitimi gibi alanlarda da entegrasyonu, öğrencilere karakter eği- 

timinin topluma katkıda bulunan uygulamalı hizmet yoluyla da verilmesi bu değer ve davranışların kalıcı olarak 

öğrencilere kazandırılmasını sağlayabilmektedir. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde din eğitimi müfredatlı ilk okul olma özelliği taşıyan Hala 

Sultan İlahiyat Koleji’ndeki eğitimin niteliğinden hareketle örgün eğitim sistemindeki din öğretimine yönelik mev- 

cut durumunun öğretmen görüşlerine göre betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden 

örnek olay yöntemi ve amaçlı örnekleme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, 

2014-2021 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından KKTC’de görevlendirilen ve 

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapan 25 öğretmenden oluşmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış 

görüşme formu kullanılarak yüz yüze yapılan görüşmelerin içerik analizine tabi tutulmasıyla elde edilmiştir. Araş- 

tırmada eğitim ve öğretimin niteliğine yönelik, yasal mevzuat boyutu, eğitim, öğretim ve müfredat boyutu, öğret- 

men boyutu ve öğrenci boyutu olmak üzere dört tema oluştuğu görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlara 

göre açılmasının üzerinden 10 yıl geçen Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin şu an adada en fazla öğrenciye sahip bir 

eğitim kurumu olduğu, öğrenci sayısındaki fazlalılığın eğitimin niteliğini düşüren en önemli etken olduğu, kolej 

ve Anadolu bölümlerine öğrenci alımında yasal düzenlemelere gerek duyulduğu, din eğitimine yönelik yasal mev- 

zuatlarda zaman zaman yapılan değişikliklerin öğrenci ve velilerin tedirgin olmalarına neden olduğu, müfredat, 

ders kitapları ve din öğretimi programının olmamasından kaynaklı öğretimsel bir takım sıkıntılar yaşandığı, branş 

öğretmeni atamalarının yapılamamasından kaynaklı okulun öğretmen ihtiyacını karşılamada yetersiz kaldığı, diğer 

branşlara göre meslek dersleri öğretmenlerinin ders saatinin daha fazla olduğu, bunun da öğretmenlerin verim- 

liliğini düşürdüğü, uzak bölgelerden okula gelen öğrencilerin ulaşımla ilgili sıkıntılar yaşadığı, mesleki derslerle 

ilgili öğrenci hazırbulunuşluk düzeylerinin az olduğu ayrıca KKTC’de üniversiteye yerleşme durumlarının kolay 

olmasından kaynaklı öğrencilerin akademik başarıya odaklanmalarında sorunlara neden olduğu görülmüştür. 

 

AN INVESTIGATION ON THE QUALITY OF RELIGIOUS EDUCATION IN TRNC: HALA SULTAN 

THEOLOGY COLLEGE 

 
ABSTRACT 

 
In this research, it is aimed to describe the current situation of religious education in the formal education system 

according to the views of teachers, based on the quality of education in Hala Sultan Theology College, which is the 

first school with a religious education curriculum in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The research was 

carried out using the case study method and purposive sampling technique, which are among the qualitative research 

methods. The study group of the research consists of 25 teachers who were appointed by the Ministry of National 

Education of the Republic of Turkey in the TRNC between the years 2014-2021 and worked at Hala Sultan Theo- 

logy College. The research data were obtained by subjecting the face-to-face interviews to content analysis using a 

semi-structured interview form. In the research, it has been seen that there are four themes for the quality of educa- 

tion and training, namely the dimension of legal regulations, the dimension of education, training and curriculum, 
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the dimension of teachers and the dimension of students. According to the results obtained from the research, Hala 

Sultan Theology College, which has been 10 years since its opening, is currently the educational institution with the 

highest number of students on the island, the excess number of students is the most important factor reducing the 

quality of education, and there is a need for legal regulations in student admission to colleges and Anatolian depart- 

ments, The changes in the legal regulations for religious education from time to time cause students and parents to be 

uneasy, there are some technical problems due to the lack of curriculum, textbooks and religious education program, 

and the school is insufficient to meet the teacher needs of the school due to the inability to appoint branch teachers. 

There are more lecture hours, which reduces teacher productivity, students coming to school from distant regions 

have problems with transportation, student readiness levels for vocational courses are low, and students from TRNC 

It has been seen that it causes problems in focusing on academic success due to the ease of placement in university. 

GİRİŞ 
 

Hala Sultan İlahiyat Koleji, 2011 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde örgün eğitim sistemi içerisinde din 

eğitimi müfredatıyla eğitim – öğretime başlayan ilk eğitim kurumudur. Bu araştırma, Hala Sultan İlahiyat 

Koleji’nin açılmasını takip eden 10   yıllık süreçte eğitim ve öğretimin hizmetlerinin niteliğine yönelik olumlu 

ve olumsuz gelişmeleri değerlendirme amacını taşımaktadır. Adada ilk olması ve alanda ilgililere veri sunacak 

yeterli bilimsel çalışma yapılmaması nedeniyle örgün eğitimde din eğitiminin niteliğine yönelik sorunların çö- 

zülmesi konusunda fikir vermesi ve ilgili literatüre katkı sağlaması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Dolayısıyla araştırma daha çok tarihsel ve siyasi/politik süreçlerden ziyade örgün eğitim sistemi içerisinde hiz- 

met vermekte olan eğitim kurumunun güncel sorunlarına odaklanmaktadır. Zira eğitim öğretime başladığı andan 

itibaren öğrenci sayısında yaşanan artışın bir sonucu olarak, şu an adada en fazla öğrenciye sahip olan eğitim 

kurumudur. Eğitim -öğretim sürecinin dinamik bir süreçte olması nedeniyle uygulayıcı ve araştırmacılara güncel 

sorunlar konusunda ilgililere fikirvermesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. 

Tarihsel süreçte Türkiye’de din eğitimi ve öğretimiyle ilgili yaşanan gelişmelerin Kıbrıs’ta da gerçekleştirilmesi 

amacıyla benzer adımlar atıldığı görülmektedir. Adada, Türkiye tarafından din eğitimi müfredatlı bir okul açma 

girişimi ilk olarak 1956 yılında olmuştur. 1972 yılında Türkiye’den gelen bir heyet tarafından hazırlanan rapor- 

larda ve sonrasında KKTC vatandaşları tarafından verilen dilekçelerde imam hatip lisesi benzeri bir okul ihtiya- 

cından söz edilmiştir. Türkiye ve Kıbrıs arasında yapılan resmi yazışmalarda Kıbrıs’ta din eğitimi müfredatlı bir 

eğitim kurumunun açılmasında yarar görülmediği, ihtiyaç duyulan din görevlileri ve din kültürü ve ahlak bilgisi 

öğretmenlerinin Türkiye’den gönderilmesinin uygun olacağı görüşü ifade edilmiştir. 1980’li yılların sonlarında 

başlatılan çalışmalarda din eğitimi müfredatlı bir okulun tüzük çalışmalarının yapıldığı ancak bütçe yetersizliliği 

nedeniyle çalışmaların durdurulduğu görülmektedir. 1993 yılında din eğitimi müfredatlı bir okula yönelik talep- 

lerin olduğu ancak öğrenci potansiyelinin az olması nedeniyle okulun sürdürülebilirliği yönünde endişeler oldu- 

ğu ifade edilerek din eğitimi almak isteyenlerin Türkiye’deki okullarda bu eğitimi alabileceği, öğrenim görmek 

isteyen öğrencilere burs verilebileceği ancak böyle bir talebin de olmadığı ifade edilmiştir. Türkiye’den gelen 

heyet ve yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda Kıbrıs’ta din eğitimi müfredatlı bir okula gerek duyulmadığı 

ve açılması yönünde taleplerin olmadığı sürekli dile getirdiği görülmektedir (Atalay, 2003; Nurçin, 2012; 2019). 

Araştırma kapsamında her ne kadar güncel duruma odaklanılacağı belirtilmesine rağmen araştırma sürecinde elde 

edilen verilerde, literatürde ifade edilen konu ve sorunların halen güncelliğini koruduğu, araştırma kapsa- mında 

değinilecek konu ve sorunların çözüme kavuşmamasının bugünkü mevcut sorunların bir sonucu olduğu 

görülmektedir. Tarihsel süreçteki gelişmeler ışığında Kıbrıslı siyasilerin Türkiye’deki imam hatip liseleri müf- 

redatına benzer nitelikte bir okulun açılması fikrine genel olarak karşı oldukları söylenebilir. Gerici faaliyetlerin 
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odak noktası olacağı, hükümet programlarında dile getirilen laiklik vurgusu, bütçe yetersizliği, din derslerinin 

zorunlu mu yoksa seçmeli mi olması gerektiği yönündeki tartışmalar, din dersi öğretmeni ihtiyacının Türkiye’den 

karşılanması gerektiği, farklı zamanlarda öğretmen ihtiyacının Türkiye’den değil yerel istihdam ile karşılanması 

gerektiği ikilemi gibi nedenler sıklıkla ifade edilegelmiştir (Nurçin, 2019). 

Alanla ilgili yapılan bir çalışmada, özellikle geçtiğimiz yüzyılda Türkiye toplumundan farklı bir süreçten geçen 

Kıbrıs Türk Toplumunun dine bakışını, din eğitimi ve öğretimi konusundaki tepkisel yaklaşımlarını anlayabilme 

adına, Kıbrıs Türk toplumunu sosyal, dini ve kültürel yönleriyle incelenmesi gerektiği ifade edilmektedir (Atalay, 

2004). Tarihi ve siyasi/politik arka planda, bu durum genel olarak Kıbrıs’ın Anadolu’dan ayrı bir “ada” olarak, 

geçtiğimiz yüzyıl içerisinde yaşadığı tarihi ve siyasi süreçlerin Kıbrıs Türk toplumu üzerindeki psiko- sosyo-kül- 

türel etkisi (Aydınalp, 2017; Yapıcı ve Emre, 2015), Türkiye’nin son yüzyılda yaşadığı tarihi ve siyasi süreçler, 

Adada İngilizler tarafından oluşturulan kültürel etkinin bir sonucu olarak düşünülebilir. Kıbrıs Türk toplumunda 

siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan Anadolu ile bağlarını koparmayan, çoğu zaman Türkiye ile birlikte 

hareket eden, yaşanan değişim ve gelişmeleri topluma aktarırken kendi kültürel dokusuna vurgu yapan bir an- 

layışı görmek mümkündür. Örneğin eğitim alanında bu durum KKTC Milli Eğitim Temel Yasası’nda Türkiye ve 

KKTC eğitim kurumlarındaki öğretim programlarının birbiriyle uyumlu olmasına değinilirken Kıbrıs Türk 

Toplumunun kendine has toplumsal özellikleri ile gereksinimlerinin dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği 

örneğinde de görülebilir (KKTC Milli Eğitim Yasası,1986). Ancak Türkiye’de başta yönetimsel olmak üzere 

eğitim, ekonomi, sosyal ve kültürel bir çok farklı alanda yaşanan değişim ve dönüşüm çalışmalarının Kıbrıs Türk 

toplumu tarafından benimsenme ya da kabul edilme sürecinde yukarıda zikredilen tarihsel süreçlerle bağlantılı 

olarak bir değişime karşı direnç tepkisinin oluştuğu da yadsınamaz bir gerçektir. 

Kıbrıs halkının din görevlisi ihtiyacını karşılama ve örgün eğitiın sistemi içerisinde velilerin çocuklarının din eği- 

timi alabilmelerine imkan sağlayacak eğitim kurumu, Hala Sultan İlahiyat Koleji adıyla 2011 yılında kurulmuş- 

tur. İlk açıldığı yıl ilahiyat bölümüne kayıt yaptıran 27 öğrenciyle eğitime başlayan okula, 2012 yılında Kolejlere 

Giriş Sınavı’na(KGS) giren 139 öğrenci kayıt hakkı elde etmiştir. 2020-2021 eğitim öğretim yılına gelindiğinde 

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde öğrenci sayısı 1198 ile ada genelinde en fazla öğrenciye sahip eğitim kurumu 

olmuştur. Yıllara göre öğrenci sayısı Grafik 1’de gösterilmiştir. 

Grafik 1: Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin Yıllara Göre Öğrenci Sayısı (Kaynak: KKTC MEB) 
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Hala Sultan İlahiyat Koleji bünyesinde üç farklı program uygulanmaktadır. 8. sınıfı bitiren öğrencilerin diploma 

notu ile kayıt olabildikleri “İlahiyat Meslek Programı”, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ilk defa öğrenci kabül 

edilen, 5. sınıfı bitiren öğrencilerin diploma notu ile kayıt hakkı elde ettikleri “İlahiyat Anadolu Lisesi Programı” 

ve ilkokul 5.sınıfı bitiren öğrencilerin KGS’ye girerek tercih edebildikleri “Kolej Bölümü”dür. Kolej bölümünün 

özellikle 2016 yılında 348 başvuru ile çok fazla talep gördüğü sonraki yıllarda ise müracat eden öğrenci sayısın- 

da düşüş yaşanmaya başladığı görülmektedir. Son üç yılda ise kolej bölümüne müracat eden ve yerleşen öğrenci 

sayısında yarı yarıya düşüş yaşandığı görülmektedir. Kolejlere giriş sınavı ile Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne mü- 

racat eden ve yerleşen öğrencilere ait istatistiki veriler Grafik 2’de gösterilmiştir. 
 

 
Grafik 2: Öğrencilerin Kolejlere Giriş Sınavı’nda Tercih Etme ve Yerleşme Durumu (Kaynak:KKTCMEB) 

Öğrenci sayılarına ilişkin grafikler incelendiğinde, kolej bölümüne öğrenci kabülünde son üç yıldır ciddi bir düşüş 

görülmekle birlikte, okulun toplam öğrenci sayısında bir artış olduğu görülmektedir. Bu artışın 2019 yılından 

itibaren “İlahiyat Anadolu Lisesi Bölümü” ortaokul alanı ile “İlahiyat Meslek Programı” alanına diploma notu ile 

öğrenci alımının arttığı şeklinde yorumlanabilir. 

Türkiye’deki imam hatip ortaokul ve lise müfredatlarının Hala Sultan İlahiyat Koleji ortaokul ve lise müfredatı 

ile küçük farklılıklar dışında benzeştiği görülmektedir. Kolej ve Anadolu ortaokul programlarında yer alan mes- 

lek dersleri ve ders saatleri toplamları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Hala Sultan İlahiyat Koleji, Kolej ve Anadolu Ortaokul Zorunlu Alan Ders Saatleri Toplamı 
 

 
Meslek Dersleri 

Kolej Ortaokul Anadolu Ortaokul 

6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 6. Sınıf 7. Sınıf 8. Sınıf 

Kur’an’ı Kerim 3 3 3 3 3 3 

Arapça 3 3 3 3 3 3 

DİKAB 1 1 1 1 1 1 

Toplam   21   21 

Tablo 1 incelendiğinde 2020-2021 öğretim yılında hem kolej hem de Anadolu ortaokul bölümlerinde 6, 7 ve 8.sı- 

nıf düzeyinde alan derslerinin Kur’an’ı Kerim, Arapça ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri olduğu ve tüm 

sınıf düzeylerinde toplamda 21 ders olduğu görülmektedir (Mebnet, 2020). Türkiye’deki imam hatip ortaokul 

müfredatında ortaokulun 5,6,7 ve 8.sınıf düzeyinde 4’e ayrıldığı, KKTC’deki alan derslerinden farklı olarak, 

“Peygamberimizin Hayatı” ve “Temel Dini Bilgiler” dersleri müfredatta yer almakta ve tüm sınıf düzeylerinde 

toplamda 34 ders bulunmaktadır (DOGM, 2021). 

 

 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

106 
 

 

Tablo 2. Hala Sultan İlahiyat Koleji Ortaöğretim Alan Ders Saatleri Toplamı 
 

 Kolej Lise İlahiyat Lise  

Meslek Dersleri 9. sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf 9. sınıf 10. Sınıf 11. Sınıf 12. Sınıf 

Kuran’ı Kerim 2 2 2 2 4 3 2 3 

Arapça 2 2 2 2 3 2 2 2 

TDB 1    1    

Siyer  1    2   

Fıkıh  1    2   

Tefsir   1    2  

Hadis   1    2  

Akaid Kelam   1    2  

KDT    1    2 

Hitabet    1    2 

İslam Kültür Med.    1     

İslam Tarihi        2 

Toplam    25    38 

Tablo 2 incelendiğinde 2020-2021 öğretim yılında kolej ve ilahiyat alanında müfredatta yer alan dersler büyük 

çoğunlukla Türkiye’deki imam hatip liseleri müfredatıyla benzeşmektedir. Kolej bölümünde 9, 10, 11 ve 12. 

sınıflarda meslek derslerinin toplam sayısının 25, ilahiyat bölümünde ise toplam ders sayısının 38 olduğu gö- 

rülmektedir (Mebnet, 2020). Türkiye’deki imam hatip liselerine ait ders çizelgelerinde alan derslerinin toplam 

sayısı 42’dir (DOGM, 2021). Hala Sultan İlahiyat Koleji ortaokul ve lise bölümlerinde müfredattaki alan ders 

sayıları ile Türkiye’deki imam hatip ortaokulu ve lise bölümlerindeki alan dersleri arasında ciddi farklar oldu- 

ğunu göstermektedir. Bu durumun da haliyle meslek derslerinin niteliğine ve öğrencilerin bir üst sınıfa geçişteki 

hazırbulunuşluk düzeylerini olumsuz etkilemesi beklenir. 

KKTC’de örgün din öğretiminin en büyük sorunlarından bir diğeri ise branş öğretmeni eksikliğidir. İlkokul ve 

ortaokul müfredatında zorunlu liselerde ise seçmeli ders olmasına karşın branş öğretmeni ataması yapılmaması, 

bu derslerin branş dışı ve bu dersin işlenişine yönelik özel öğretim yöntemlerini bilmeyen öğretmenler tarafından 

verilmesi, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde başka derslerin işlenmesi, ders işlenmediği halde öğrencilerin 

karnelerinde tam not olarak yansıması vb. olumsuz uygulamaların geçmişte olduğu gibi halen yaşandığı görülmek- 

tedir. Özellikle bu dersleri işleyecek öğretmenlerin yeterli din bilgisine sahip olmayışı ve çoğu zaman alanla uzaktan 

yakından ilgisi olmayan öğretmenler tarafından verilmesinin önüne geçme adına 2000’li yıllardan itibaren din kül- 

türü ve ahlak bilgisi dersine Türkiye’den gelen din görevlilerinin girdiği görülmektedir. Hatta adada görev yapacak 

din görevlileri belirlenirken ilahiyat fakültesi mezunu ve formasyon belgesine sahip olmalarına özen gösterilmiştir 

(Atalay, 2004). Hala Sultan İlahiyat Koleji başta olmak üzere adada diğer okullardaki branş öğretmeni ihtiyacı halen 

iki ülke arasında imzalanan protokol gereği Türkiye’den öğretmen görevlendirmesi şeklinde gerçekleşmektedir. 

Ancak siyasi ve politik nedenlerle Türkiye’den öğretmen görevlendirmelerinde yıllara göre farklı uygulamalar söz 

konu olmaktadır. Örneğin 2021-2022 öğretim yılında KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından adada din 

kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen ihtiyacı olmadığının ifade edildiği, dolayısıyla da mevcut ihtiyacı karşılamak için 

de yerel imkanlarla atama/geçici görevlendirme yapılacağı düşünülmektedir. Yerel imkanlarla öğretmen ataması/ 

görevlendirmesi ilk kez 2018-2019 öğretim yılında gerçekleştirilmiş herhangi bir sınav ve başarı kriteri olmadan beş 

öğretmen geçici süre ile görevlendirilmiştir. Adadaki örgün din öğretimi hakkında Atalay (2004) tarafından yapılan 
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tespit ve sorunların aradan 20 yıl geçmesine rağmen benzer nitelikte devam etmesi, bu durumun kronik hale gelmiş 

problemler yumağının kısır bir döngü içerisinde seyretmekte olduğunu göstermektedir. 

KKTC’de örgün öğretimde din eğitiminin niteliğine yönelik uygulamaların Hala Sultan İlahiyat Koleji özelinde 

incelendiği bu araştırmada, adada yaşayan halkın anayasal bir hak olarak çocuklarının din eğitimi alma taleplerinin 

farklı siyasi ve politik tutumlar, KKTC’deki örgün eğitim sistemine yönelik bazı problemlerin (Kalkan, Koç ve 

Karadağ, 2017) yanısıra örgün din dersilerinin zorunlu mu yoksa seçmeli mi olması gerektiği tartışmaları, branş 

öğretmeni atama problemi (Kalkan, 2020; Kalkan, Başkonak ve Tepe, 2021; www.kibrispostasi.com, 2018) gene- 

linde son 10 yılda Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki öğrenci sayısının artarak sınıfların daha kalabalık olmasına, 

meslek derslerine yönelik ders saatleri, müfredat ve kitap eksikliğinin yanı sıra, bir öğretim programının olmayışı 

gibi nedenlerin din öğretiminin niteliğini olumsuz yönde etkileyen unsurlar olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca bu araş- 

tırmanın Kıbrıs’ta örgün eğitimde din öğretimi faaliyetlerinin niteliğine odaklanan çalışmalardan biri olması ve bu 

konuyla ilgili paydaşlara akademik veri desteği sağlaması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. 

2. Yöntem 

Bu araştırma nitel araştırma yöntemlerinden örnek olay yöntemi kullanılarak tasarlanmıştır. Örnek olay yöntemi, 

eğitim ve yönetim alanında bir karara dayanılarak başlayan bir uygulanmanın belirlenen amaçlar doğrultusunda 

gerçekleşme düzeyinin belirlenmesine yönelik işleyiş süreçlerinin derinlemesine ve incelenmesine imkan sağlayan 

bir araştırma yöntemidir (Tellis, 1997). Araştırma, amaçlı örnekleme tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Katı- 

lımcılar belirlenirken öğretmenlerin İHL meslek dersleri ve Din Kültürü ve Ahlak bilgisi öğretmeni olması, Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından KKTC’de görevlendirilen öğretmenlerden olması ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev 

yapmış olması şeklinde bazı ölçütler belirlenmiştir. Bu ölçütlere göre araştırmanın çalışma grubu, 2014-2021 yılları 

arasında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından KKTC’de görevlendirilen ve Hala Sultan İlahiyat 

Koleji’nde görev yapan 25 öğretmenden oluşmaktadır. Katılımcılara ait bilgilere Tablo 3’te yer verilmiştir. 

Tablo 3. Katılımcılara Ait Kişisel Bilgiler 
 

Değişkenler  N(25) % 

Cinsiyet Kadın 8 32 

 Erkek 17 68 

Branş İHL Meslek Dersleri 14 56 

 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 11 44 

Görev süresi 2 yıl 8 32 

 3 yıl 2 8 

 4 yıl 4 16 

 5 yıl 7 28 

 5 yıl ve üzeri 5 20 

Tablo 3’e göre araştırmanın çalışma grubunun, 8’i kadın (%32), 17’si ise erkek (%68) katılımcıdan oluşmaktadır. 

Branş değişkenine göre 14’ü (%56) İHL meslek dersleri, 11’i (% 44) ise DİKAB öğretmenidir. Okuldaki görev 

süresi değişkenine göre öğretmenlerin 8’i (%32) 2 yıl, 2’si (%8) 3 yıl, 4’ü (%16) 4 yıl, 7’si (%28) 5 yıl, 5’i (%20) 

ise 5 yıl ve üzeri görev yapmaktadır. 

Araştırmanın verileri görüşme yöntemi kullanılarak araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüş- 

me formu ile toplanmıştır. Literatürde KKTC’de din eğitimine yönelik çalışmalar olmaması nedeniyle araştırılmak 

istenen konu hakkında bilgi havuzu oluşturmak amacıyla açık uçlu sorular içeren form daha önceden aynı okulda 

http://www.kibrispostasi.com/


TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

108 
 

 

görev yapmış ve Türkiye’deki görevine dönen bir grup öğretmenden (n=7) yanıtlar alınarak oluşturulmuştur. 

Öngörüşmeleren elde edilen cevaplar analiz edilerek çözümlenmiş ve görüşme formunun oluşturulmasında 

veri tabanı olarak kullanılmıştır. 12 başlıkta oluşturulan değerlendirmeler eğitim bilimleri alanında üç uzman 

görüşü alınarak 4 temel soruya dönüştürülmüştür. Araştırma verileri, katılımcıların uygun olduğu saat ve zaman 

diliminde yüzyüze görüşülerek toplanmışıtır. Bazı katılımcılarla ise çevrimiçi uygulamalar ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler 20 ila 40 dakika arasında sürmüştür. Verilerin analizi aşamasında içerik ve 

betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Veri setinden kodlara ulaşılarak alt temalar birleştirilmiştir. Alt temalar 

ve görüşme formundaki sorular temel alınarak dört ana tema altında birleştirilmiştir. 

Araştırma geçerlilik ve güvenirliği için nitel araştırmalarda Creswell (2014) tarafından önerilen yöntemlere dikkat 

edilmiştir. Buna göre araştırma geçerliliği için araştırma konusu hakkında yasal mevzuat ve literatürle ilgili incele- 

meler yapılmış, araştırma çalışma grubunun büyük bir çoğunluğuna ulaşılmış, çalışma grubunun uzun süre eğitim 

kurumunda deneyimleme ve uzun süreli etkileşim kurma olanağı sağlanmış olmasına dikkat edilmiştir. Araştırma 

güvenirliği için araştırma yönteminin tanıtılması, başka bir araştırmacıya araştırma verilerinin sunulması ve veri 

tabanı oluşturulması sağlanmış, görüşme verileri objektif birşekilde yorum katılmadan bulgular kısmında sunulmuş, 

araştırma verilerine ilişkin bilgiler ortaya konulduktan sonra yorumlama yapılmıştır. Öğretmenlerin görüşleri tema 

ve kategorilere göre sınıflandırılmış ve detayların anlaşılabilmesi amacıyla öğretmen görüşlerinden doğrudan alın- 

tılar yapılarak sunulmuştur. Araştırmaya katılan öğretmenlerin isimleri Ö1, Ö2,… şeklinde kodlanarak verilmiştir. 

3. Bulgular ve Yorum 
 

Araştırma verilerinden elde edilen bulgulara göre, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki eğitim ve öğretimin niteli- 

ğine yönelik, yasal mevzuat boyutu, eğitim, öğretim ve müfredat boyutu, öğretmen boyutu ve öğrenci boyutu 

olmak üzere dört kategori oluşturduğu görülmüştür. 

3.1. Eğitim-Öğretim ve Müfredat Boyutuna İlişkin Görüşler 
 

Katılımcılardan eğitim öğretim ve müfredat boyutuna ilişkin veri toplama amacıyla katılımcılara “Okulda görev 

yaptığıız süre içerisinde meslek dersleriyle ilgili eğitim, öğretim ve müfredat hakkında görüşleriniz nelerdir?” 

sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların % 88’i okuldaki öğrenci sayısında önceki yıllara ciddi bir artış olduğunu, 

% 80’i meslek derslerine yönelik eğitimin niteliğinde problemler olduğunu, % 72’si meslek dersleri kitaplarının 

temininde sıkıntılar yaşandığını, % 68’i meslek derslerinin ders saatlerinin azaltılmasının müfredatın yetişmesin- 

de sıkıntılara yol açtığını ve % 44’ü ise blok ders uygulamasının eğitiminin niteliğini etkileyen bir unsur olduğu 

konusunda görüş belirtmişlerdir. Tema ile ilgili öğretmen görüşlerinden bazıları Tablo 4’te yer almaktadır: 

Tablo 4. Öğretmenlerin Eğitim Öğretim ve Müfredat Boyutuna İlişkin Görüşleri 
 

Eğitim-Öğretim-Müfredat Boyutu f % 

Öğrenci sayısının fazla olması 22 88 

Eğitim kalitesinin düşmesi 20 80 

Ders kitaplarının olmayışı 18 72 

Meslek Dersleri saatlerinin azaltılması 17 68 

Blok ders uygulaması 11 44 

Katılımcıların % 88’i, son yıllarda öğrenci sayısındaki ciddi artışın öncelikli bir sorun alanı olduğunu yönünde 

görüş belirtmişlerdir. Tema ile ilgili öğretmen görüşlerinden bazıları aşağıda yer almaktadır: 
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“… özellikle son birkaç yılda okulumuzun öğrenci sayısında ciddi bir artış var. Bir meslek dersleri öğretmeni 

olarak Kıbrıs’ta bu okuldaki öğrenci sayısındaki artış iyi olmakla birlikte bazı dezavantazları da var.” (Ö. 7) 

“… sanılanın aksine son yıllarda öğrenci sayımız bir hayli arttı. Şu an itibariyle ada genelinde en fazla öğrenciye 

sahip olan bir okuluz. Adanın her bölgesinden öğrencilerimiz var bu iyi bir şey ama sınıflardaki öğrenci sayısı 

bir hayli fazla, bu durumda öğrencilerle daha fazla ilgilenmemiz konusunda bir takım sıkıntılar oluşuyor.” (Ö. 9) 

“…öğrenci sayısı bir hayli arttı, sınıflarda öğrenci fazla olduğu zaman Arapça ve Kuran gibi dersleri işlerken 

sınıfı ikiye bölmek zorunda kalıyoruz.”(Ö. 13) 

“… öğrenci sayımızın artmış olması memnun edici biri durum … ancak bu durumun da bazı dezavantajları olu- 

yor, derslerin verimli işlenmesi konusunda  bu durum önemli bir sorun...” (Ö. 18) 

Katılımcıların % 80’i, meslek dersleri eğitiminin kalitesi ve niteliğine yönelik sorunlar olduğu yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“… okulumuz hem Anadolu hem de Kolej programlarının uygulandığı bir okul. Bunların yanında bir de ilahiyat 

programı var. Ancak birkaç yılda bir yapılan yeni düzenlemelerle aynı müfredatı ve farklı ders saatleriyle ders 

işliyoruz. Öğrenci seviyesini de hesaba kattığımızda bazı sınıflarda konuların anlaşılması daha uzun sürebiliyor. 

Buna bir de öğrenci sayısını dahil edersek bu durum eğitimde kalitenin düşmesine neden oluyor.” (Ö. 5) 

“… son iki yıldır pandeminin de etkisiyle online ders işlemekteyiz. Normal öğretim döneminde zaten konuları 

işlemekte zorlanıyorduk…öğrencilerin pandemi sürecinde sadece online ders bilgileri ile meslek derslerini işle- 

meleri üst sınıflarda eğitimin kalitesinin düşmesine yol açacak….”(Ö. 3) 

“…diğer derslerde olduğu gibi meslek derslerinde de eğitimin kalitesi konusunda öğretmenlere göre ciddi sorun- 

lar vardır. 11 ya da 12.sınıfa gelmiş bazı öğrencilerimizin özellikle meslek dersleri bilgileri konusunda bazı üzücü 

durumlarla karşı karşıyayız.” (Ö. 14) 

Katılımcıların % 72’si, müfredatta yer alan meslek dersleri kitapları ile ilgili sorunların olduğu yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“… bence en önemli sorunlardan birisi ders kitapları konusudur. Türkiye’den gönderilen meslek dersleri müf- 

redatına yönelik kitaplar öğrenci seviyesinin çok üstünde. Türkiye’deki okulumuzda görev yaparken bile bazı 

okullarda ders kitaplarının içeriği problem oluşturuyordu. Özellikle Arapça, Tefsir, Hadis gibi ders kitaplarında 

yer alan, alanla ilgili detay bilgileri işlemekte zorlanıyoruz. Öğrenciler doğal olarak aşırı bilgiye maruz kalınca 

dersi anlamakta zorlanıyorlar. Öğrenci seviyesine uygun müfredatta sadeleştirme yoluna gidiyoruz.” (Ö. 10) 

“… ders kitapları öğrenci seviyesine uygun olmalı. Öğrencilerin bilgi temeli olmadığından dolayı anlamakta 

zorlanıyorlar.” (Ö. 22) 

“… bazen okula Türkiye’den kitapların ulaşmasında problemler yaşanabiliyor. Öğrencilere kitapları fotokopi ile 

çoğaltıp dağıtmak zorunda kalıyoruz.” (Ö. 25) 

“… ders kitaplarının içerik olarak öğrenciyi zorladığını düşünüyorum. Öğrencilerin Kuran ve Arapça gibi ders- 

lerde bilgi temelleri olmayınca aşırı konuya boğuluyor bu da öğrencinin derse ve öğretmene karşı olumsuz tavır 

sergilemesine neden oluyor.” (Ö. 8) 

Katılımcıların % 68’i meslek dersleri ders saatlerinin azaltılmasının olumsuzlıklara neden olduğu yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“…bazı meslek derslerinin ders saatleri azaltılıyor…. Kolej bölümünde hem orta kısım hem de lise kısmında 
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yabancı dil olan ingilizce ile ders saatleri farklıyken yine yabancı bir dil olan Arapça dersinin ders saatleri ara- 

sında çok büyük farklar var. Bu da öğretmenin dört temel beceriyi bir kenara bırakın sadece yazma eğitimi bile 

vermesine yetmiyor.” (Ö.24) 

“…Kolej bölümü ile İlahiyat bölümü arasında bazı derlserin ders saatlerinin azaltılması doğru bir uygulama ola- 

rak bulmuyorum. (Ö.16) 

“… farklı zamanlarda meslek dersleri saatleri azaltıp eksiltiliyor… bu derse giren öğretmenlerden görüş alınma- 

dan böyle bir uygulama yapılması doğru değil. Kelam ve Akaid dersi Türkiye’de ayrı ayrı verilen bir ders iken 

burada her iki dersi birleştirerek yani iki kitabı tek derste işliyoruz.” (Ö.3) 

“… meslek derslerinin saatlerinin azaltılması bence yanlış bir uygulama. Okulumuz temelde din eğitimi dersleri- 

nin verildiği bir okul, misyonu bir okul, tamam diğer derslerde önemli ancak nasıl ki meslek lisesinde alanla ilgili 

ders saatlerinin azaltılması problem oluşturursa aynı durum bu okul içinde geçerli.” (Ö.5) 

“…velilerin beklentisi öğrencilerin dini bilgilerini doğru bir şekilde ve tam olarak alması bu nedenle ders saatle- 

rini azaltmak doğru bir uygulama değil.” (Ö.7) 

Katılımcıların % 44’ü eğitim öğretim sürecinde blok ders uygulamasının eğitim ve öğretim sürecinde olumsuzlıklara 

neden olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“… Kıbrıs’ta göreve başladığımızda adapte olmakta en çok zorlandığımız konulardan birisi de blok ders uygıu- 

lamasıydı. Bir öğretmen olarak belirli bir süre geçince alışıyorsunuz ancak pedagojik açıdan bakıldığında arka 

arkaya üç ders ya da iki ders, dersin verimliliği açısından olumsuz oluyor.”(Ö.21) 

“…sadece bizim okulumuzda değil tüm okullarda olan bu uygulamayı doğru bulmuyorum. Dersin verimini dü- 

şürüyor. “(Ö.9) 

“…blok ders uygulaması meslek derslerini olduğu kadar diğer derslerin de verimliliğini düşüren bir uygulama… 

bu husus mevsimsel ve fiziki imkansızlıklara bağlanıyor ama öğrenci açısından son derece sakıncalı …. Tüm 

dersleri öğleye kadar bitirip öğleden sonrayı boşa çıkarmak doğru bişey değil.” (Ö.11) 

3.2. Yasal Mevzuat Boyutuna İlişkin Görüşler 
 

Katılımcılardan yasal mevzuat boyutuna ilişkin veri toplama amacıyla katılımcılara “Görev yaptığıız süre içeri- 

sinde din eğitimi ile ilgili mevzuatlar hakkında görüşleriniz nelerdir?” sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların % 68’i 

KKTC’deki mevcut yasaların daha işlevsel hale getirilmesi, % 60’ı öğretmen atama problemi ve yasal düzenleme 

ihtiyacı olduğunu, %56’sı din öğretimi programı oluşturulması gerektiğini, % 40’ı okula öğrenci alımında yasal 

düzenleme yapılması gerektiği konusunda görüş belirtmişlerdir. Tema ile ilgili öğretmen görüşlerinden bazıları 

Tablo 5’te yer almaktadır: 

Tablo 5. Öğretmenlerin Yasal Mevzuata İlişkin Görüşleri 
 

Yasal Mevzuat Boyutu f %  

Yasaların işlevselliği 17 68  

Öğretmen atama problemi 15 60  

Yasal düzenleme ihtiyacı 15 60  

Öğretim programının olmayışı 14 56  

Öğrenci alımı 10 40  
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Tablo 2. incelendiğinde öğretmenlerin %68’i KKTC’de din eğitimi ile ilgili yasaların işlevsel hale getirilmesinin 

uygun olacağı yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“… KKTC’de görevli olduğum süre içerisinde çocuğum ilkokulu burada bitirdi. Yasalara göre ilkokulda din kültürü 

ve ahlak bilgisi dersi zorunlu ders olmasına rağmen çocuğuma dördüncü ve beşinci sınıfta iken sadece din kültürü 

kitabı verildi. … ders işlenmedi… yasalarla zorunlu olarak verilmesi gereken dersin işlenmemesi kötü bir uygula- 

ma… öğrenim yılı içerisinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde KGS’ye yönelik soru çözümü yaptırıldı.” (Ö.11) 

“…öğrenciler ortaokula, kolej ve Anadolu bölümüne başladıklarında sadece aileden aldıkları kulaktan duyma 

bilgilerle başlıyorlar… din dersi sizin için gerekli değil gibi bir izlenimle ilkokulu bitiriyorlar…yasalara göre 

zorunu ama maalesef ilkokul 4 ve 5. sınıfta din dersleri işlenilmemektedir.” (Ö.7) 

“… görevli olduğum süre içerisinde adada farklı ortaokul ve liselerde görev yaptım. Yasalara göre ortaokulda 

zorunlu lise kısımlarında ise seçmeli olarak yasalarda yeri var. Ama beş yıllık süre içerisinde lisede öğretmen 

olarak görev yapmama rağmen hiç seçildiğini görmedim. …bir ara ortaokullarda da din kültürü dersini seçmeli 

ve isteğe bağlı yapmışlardı daha sonra bu uygulamadan vazgeçildi.” (Ö.3) 

“… Atatürk Öğretmen Akademisi’nde mezun durumdaki öğrencilere din kültürü dersine girdim. Adada sınıf öğ- 

retmeni olarak ilkokullarda göreve başlayacak adaylar en son ortaokulda din kültürü dersi aldıklarını söylemişler- 

di… Yasalarda yer almasına rağmen öğretmen adaylarında bu ders sanki gereksizmiş gibi bir izlenim var.” (Ö.1) 

Öğretmenlerin % 60’ı öğretmen atamalarında din kültürü ve ahlak bilgisi branşına yer verilmemesinin 

KKTC’deki din öğretimi ile ilgili temel sorunlardan biri olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu tema ile ilgili 

bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“… göreve başlayacak olduğum zaman zannediyordum ki Kıbrıs’ta öğretmen ihtiyacı fazla. Ancak geldiğimde 

yerel istihdamın olmadığını din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmen alımı yapılmadığını gördüm.” (Ö.18) 

“… kadrolu olarak öğretmen ataması yapılmıyor. Bizdeki geçici öğretmen statüsüne benzer görevlendirme şek- 

linde öğretmenlik var. Türkiye’den gelen öğretmenlerde olmasa neredeyse tüm dersler boş geçecek.” (Ö.13) 

“…Öğretmen alımı yapılmıyor, belki kasıtlı ya da siyasi olarak yaklaşılıyor bu duruma ama yasalarda yer alma- 

sına ve bir ihtiyaç olmasına rağmen öğretmen alımı yapılmaması çok yanlış bir uygulama… geçici görevlendir- 

melerle bu duruma bir çare bulunabileceğini sanmıyorum. (Ö.19) 

Öğretmenlerin % 60’ı Hala sultan İlahiyat Koleji ile ilgili yasal bir düzenleme yapılması gerektiği yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“… Hala Sultan İlahiyat Koleji mevcut yasalara göre açılmış bir okul ancak neredeyse açılalı 10 yıl olmasına 

rağmen bir takım hukuki süreçlerle karşı karşıya kalması okulun adadaki imajıyla ilgili olumsuz bir durum. Bu 

süreçler sonrasında zaman zaman veliler bizimle iletişime geçerek çocuklarının eğitimine zarar gelip gelmeye- 

ceği yönünde sorular soruyorlar. Öğrenciler de aynı şekilde sorular yöneltiyorlar… okulun yasal statüsü ile ilgili 

problem varsa yetkililer tarafından düzeltilmesinin faydalı olacağını düşünüyorum.” (Ö.1) 

“… okulumuzda farklı bölümler var, mesela kolej bölümü, Anadolu bölümü, ilahiyat bölümü aslında kolej bölü- 

münü ayrı tutacak olursak her iki bölümde aynı.. yasal düzenlemeye ihtiyaç var... ders ve müfredat olarak benzer 

konular işliyoruz. Kolej bölümü bana kalırsa daha farklı bir sistem uygulandığı taktirde Türkiye’deki proje okul- 

lara benzer ve daha üst seviyede eğitim-öğretim verilebilecek bir seviyeye çıkartılabilir.” (Ö.3) 

“… daha sistematik bir şekilde hareket edilmesi gerekiyor… şu an öğrenci sayımız çok fazla ve her geçen gün 

daha da artıyor. Belirli bir süre sonra mevcut sistem bu durumu kaldıramayacak… yasal bir düzenleme yapılarak 

bakanlığa bağlı bir din öğretimi dairesinin kurulması hem adadaki dini öğretiminin bir standarta kavuşturulması 
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hem de din eğitimi ile ilgili daha sistematik çözümler oluşturulması konusunda faydalı olacaktır.” (Ö.20) 

Öğretmenlerin % 56’sı meslek dersleriyle ilgili bir din öğretimi programı yapılması gerektiği yönünde görüş 

bildirmişlerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“… aslında bir dönem okulda Türkiye’den görevli öğretmenlerin Arapça dersi öğretiminde yetersiz kaldıkları yö- 

nünde bir görüş vardı. Bu durum öğretmenden kaynaklı bir sorun değil aslında. Buraya özel bir öğretim programı 

olsa öğrenci seviyesi ve durumuna göre bir program dahilinde amaçlar ve kazanımların neler olması gerektiği 

yönünde bir çalışma yapılması en sağlıklı olacak. 6.sınıfa başlayan bir öğrencimiz 12.sınıfa gelinceye kadar yedi 

yıl boyunca bir sürü meslek dersi görüyor. Ama her yıl farklı ve değişen bir sistem denenerek belirli bir hedef 

olmadan hareket edilmesi doğru değil.”(Ö.24) 

“… gördüğüm kadarıyla özellikle Arapça ve Kuran-ı Kerim derslerinin öğretiminde problem yaşanıyor bunun se- 

beplerinden bir tanesi de bir öğretim programının olmamasından kaynaklı bana göre… yurtdışı sınavını kazandıktan 

sonra bakanlık yetkilileri Kıbrıs için telefon açmışlardı. Arapça derslerine girebilecek düzeyde olup olmadığımı ve 

özellikle arapça dersi için ihtiyaç olduğunu belirtmişlerdi… geldiğimde öğrenci hazırbulunuşluğunun olmadığını 

gördüm. Türkiye’deki arapça müfredatının öğrenci seviyesine uygun olmadığını söyleyebilirim.”(Ö.13) 

“… tüm meslek dersleriyle ilgili şöyle bir problem var. Meslek dersleri kitaplarının ada şartlarına göre yeniden 

şekillenmesi ve güncellenmesi gerekmekte. Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretim programı hazırlanmıştı. Buna 

benzer meslek dersleri öğretim programının hazırlanması gerekli.”(Ö.13) 

“… mevcut müfredatın öğrencileri zorlayıcı olduğunu kanaatindeyim. Öğrenciler meslek dersleriyle ilk tanıştık- 

larında daha önceden bilmedikleri konuları ilk defa duyuyorlar, bazı temel kavramlardan habersiz şekilde okula 

başlıyorlar, bu durum da öğrenciler için zorlayıcı olabiliyor. Öğrencilerin hazırbulunuşluklarını kapsayan bir 

öğretim programı olmalı...” ”(Ö.11) 

Öğretmenlerin % 40’ı Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne öğrenci kabulüyle ilgili bir takım düzenlemeler yapılması 

gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“… okulun öğrenci sayısı bir hayli arttı. Velilerin okula karşı bir teveccühleri de var. Öğrenci sayıları zaten bu 

durumu özetliyor. Ancak öğrenci alımında yıldan yıla farklı uygulamalar olabiliyor. Son iki yıldır KGS ile okula 

gelen öğrenci sayısında bir azalma yaşanırken Anadolu bölümünde öğrenci sayımız artıyor. 9. Sınıfa öğrenci ka- 

bülünde İlahiyat alanına öğrenci alıyoruz. Hem anadolu hem de ilahiyat alanına öğrenci kabul ederken diploma 

notu ile öğrenci kabul ediyoruz… yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var… Anadolu bölümüne öğrenci kabulünde bu 

okula özel bir sınav yapılabilir.” (Ö.18) 

“… okulun kolej bölümüne öğrenci alımında son iki yıldır öğrenci sayısı azaldı. 60 civarı öğrenci kabul ediliyor. 

Daha kaliteli bir eğitime odaklanılması için öğrenci alımıyla ilgili düzenleme yapılmasının şart olduğunu düşü- 

nüyorum.” (Ö.16) 

“…özellikle kolej bölümü için kolejlere giriş sınavında öğrencilere tercih hakkı tanınması kanaatindeyim. Li- 

selere giriş sınavında hem BEAL hem de Fen lisesi sınavlarında öğrencilere tercih hakkı veriliyor. Sadece Hala 

Sultan için söylemiyorum kolejlere girişte tek tercih hakkı veriliyor başvurduğunuz koleji bir puanla kaçırdığınız 

zaman normal ortaokula gidiyorsunuz bu uygulamanın adil olmadığını düşünüyorum.” (Ö.21) 

“…adanın her tarafından öğrencimiz var ve sayıları oldukça fazla …. yasal bir düzenlemeye yapılmasına ihtiyaç 

var. Bir veli çocuğunu dini eğitim alsın diye Dipkarpaz’dan Lefkoşa’ya gönderiyor. Girne ya da Magusa bölge- 

sine bir okul daha açılsa hem okulun öğrenci sayısı daha fazla artmaz hem de öğrenciler bu kadar yorulmaz ve 

zorlanmazlar.” (Ö.25) 
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3.3. Öğretmen Boyutuna İlişkin Görüşler 

Katılımcılardan öğretmen boyutuna ilişkin veri toplama amacıyla katılımcılara şu soru yöneltilmiştir: “Görev 

yaptığıız okulda öğretmen olmakla ilgili görüşleriniz nelerdir?” Katılımcıların % 72’si görev yaptıkları okulda 

branş öğretmeni yetersizliğini olduğunu, % 60’ı öğretmen niteliklerinin üst düzeyde olması gerektiğini, %52’si 

görevlendirme öğretmenlik uygulamasının dezavatajlı bir durum olduğunu ve % 40’ı ise görev yaptıkları okulda 

diğer branştaki öğretmenlerin kısa sürede okuldan ayrılmalarının eğitimin niteliğini olumsuz yönde etkilediği 

yönünde görüş belirtmişlerdir. Tema ile ilgili öğretmen görüşlerinden bazıları Tablo 6’da yer almaktadır: 

Tablo 6. Öğretmen Boyutuna İlişkin Görüşler 
 

Öğretmen Boyutu f % 

Branş öğretmeni yetersizliği 18 72 

Öğretmen niteliği 15 60 

Görevlendirme öğretmenlik 13 52 

Diğer branş öğretmenlerinin 

okulda kısa süreli görev yapması 
10 40 

Öğretmenlerin % 72’si Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin öğretmen ihtiyacının giderilmesinin en önemli sorunlar- 

dan birisi olduğunu ve bu konuyla ilgili öğretmen ihtiyacının karşılanması gerektiği konusunda görüş bildirmiş- 

lerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“…bence okulda eğitimin niteliği etkileyen en önemli unsurlardan birisi öğretmen yetersizliğidir. Kıbrıs’ta öğretme- 

ne ihtiyaç durumuna göre daha fazla ders saati verilmekle birlikte genelde haftalık 12-13 saatlik ders yükü verilir. 

Ders saati farklılığı Türkiye’den biraz daha farklıdır. Son iki yıldır ders yükümüz 17-18 ders saatini bulabilmekte. 

Arada bu kadar fark olmasının nedeni öğrenci sayısı ile birlikte ders saatlerinin artması durumudur.”(Ö. 1.) 

“… mesela bu yıl (2021)Türkiye’den meslek dersleri öğretmeni talebi daha az oldu. Bu yıl görev süresini ta- 

mamlayan yedi öğretmen arkadaşımızn yerine talep edilen üç meslek dersleri ve iki arapça öğretmeni ihtiyacı 

istenmiş. Meseleye biraz da eğitim öğretim süreci açısından bakacak olursak dönüş yapan yedi öğretmen yerine 

görevlendirilecek öğretmen sayısı tam emin olmamakla birlikte beş öğretmen. Halihazırda öğretmen ihtiyacı 

varken öğretmenlerin ders yüklerinin önümüzdeki öğretim yılında şimdiden artacağını ifade edebiliriz.”(Ö.8) 

“… artan öğrenci sayısı ile birlikte en büyük eksiklik öğretmen yetersizliğidir. Kaliteli bir eğitim için öğret- 

menlerin belirli bir ders saati yükü olmalıdır… özellikle Kuran ve Arapça derslerinde öğretim verimliliği adına 

sınıfları ikiye bölüyoruz, bu şekilde daha verimli oluyor. Zaten öğrencilerin bu alanla ilgili temel bilfileri eksik. 

Öğrenciyle birebir ilgilenmek gerekiyor. Nitelikli bir eğitim için bu gerekli.”(Ö.12) 

Öğretmenlerin % 60’ı Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde görev yapacak öğretmen niteliklerinin üst düzeyde olması 

gerektiği yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“… Kıbrıs’ın özellikle din eğitimi konusunda hassas ve özel bir konuma sahip olduğunu söyleyebilirim. Bi- 

reylerin dine bakışı bu noktada çok önemli… bir öğretmen olarak belirli özelliklere sahip olmanız gerekiyor. 

Hem öğrencilerle iletişiminiz hem öğretmenlerle hem de çevrenizdeki bireylerle iletişim kurma düzeyiniz aynı 

zamanda çevrenizdeki insanların dine bakış açısını şekillendiriyor. Dolayısıyla bu coğrafyada görev yapacak 

meslek dersleri öğretmenlerinin bir çok konuda donanımlı olmaları gerekiyor.”(Ö.22) 

“… bir meslek dersi öğretmeni olarak öğrenci ve öğretmenlerle iletişim kurma düzeyiniz son derece önemli… bu 

okulda görev yapacak öğretmenlerin pedagojik açıdan nitelikli olmaları gerekiyor. Hata yapma lüksünüz ol- 

muyor. Başka bir öğretmenin yaptığı hatanın tolere edilebildiği durumlar oluyor ama aynı durum din kültürü ve 

meslek dersleri öğretmenleri için geçerli değil. Öğrencilere ve diğer insanlara örnek olma konusunda Kıbrıs daha 

hassas davranılması gereken bir coğrafya.”(Ö.6) 
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“… bu okulda görev yapacak öğretmen, derslerini nitelikli bir şekilde işleyebilmeli, öğrenciler farklı konularda sürekli 

sorular yöneltiyorlar, sadece öğrenciler değil aynı zamanda görev yaptığımız öğretmenlerin de soruları oluyor.”(Ö.12) 

“ bilgili ve donanımlı olmanız son derece önemli, Türkiye’de sadece bir bölgede görev yapmış bir öğretmenin 

dezavantajlı olduğunu düşünüyorum. Farklı kültürel dokuya sahip öğrenciler var hatta yabancı öğrencilerin de 

derslerine giriyorsunuz.”(Ö.2) 

Öğretmenlerin % 40’ı Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde diğer branşlardaki öğretmenlerin çok kısa süreli okulda 

görev yapıp ayrılmalarının okulun eğitim kalitesini olumsuz etkilediği yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu tema ile 

ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“… okulumuz fiziki donanım olarak adadaki diğer okullardan daha iyi düzeyde. Ancak başka bölgelerde gö- 

rev yaparken Lefkoşa bölgesine gelmek isteyen öğretmenler okula tayin istiyorlar. Ancak bir yıl sonra Lefkoşa 

merkezdeki okullara tayin istiyorlar. Bir nevi sıçrama tahtası gibi. Belki kenar bölgede olmasından kaynaklı bir 

durum ama öğretmen sirkülasyonun bu kadar fazla olması eğitimin kalitesini de etkiliyor.”(Ö.9) 

“ öğretmenlerin tayin hakkının olması doğal bir durum ancak her yıl yeni öğretmenlerin gelip ertesi sene ayrılma- 

sı farklı bir şey. Biz öğretmen olarak yeni gelen arkadaşların ismini öğreninceye kadar bir bakmışsınız tayinleri 

çıkmış. Bu hıza biz de yetişemiyoruz. Bu durum bizleri etkilediği kadar öğrencileri de etkiliyor.”(Ö.13) 

“…öğretmen kadrosu her yıl değişiyor. Bu durumdan öğrenciler daha fazla zarar görüyorlar. Öğretmen öğrenciyi 

öğrenci de öğretmeni tanıyana kadar öğretim yılının yarısı geçmiş oluyor. Her yılın başında yeni öğretmenler gö- 

rüyoruz. En azından belirli bir süre çalışıp daha sonra tayin hakları olsa öğretimin niteliği açından faydalı olacağı 

kanaatindeyim.”(Ö.6) 

3.4. Öğrenci Boyutuna İlişkin Görüşler 

Katılımcılardan öğrenci boyutuna ilişkin veri toplama amacıyla katılımcılara şu soru yöneltilmiştir: “Görev yap- 

tığıız okulun öğrenci boyutuyla ilgili görüşleriniz nelerdir?” Katılımcıların % 80’i öğrenci hazırbulunuşluk dü- 

zeyinin yetersiz olduğunu, % 64’ü okula öğrenci kabülünde ölçüt kriteri olması gerektiğini, % 52’si öğrencilerde 

akademik başarıya yönelik motivasyon düşüklüğü olduğunu ve %40’ı ise uzak bölgelerden gelen öğrenci sorunu 

konusunda görüş belirtmişlerdir. Tema ile ilgili öğretmen görüşlerinden bazıları Tablo 7’de yer almaktadır: 

 

Tablo 7. Öğretmenlerin Öğrenci Boyutuna İlişkin Görüşleri 
 

Öğrenci Boyutu f % 

Öğrenci hazırbulunuşluk düzeyi 20 80 

Öğrenci kabülünde ölçüt kriteri 16 64 

Akademik motivasyon eksikliği 13 52 

Uzak bölgelerden gelen öğrenci sorunu 10 40 

Öğretmenlerin % 80’i Hala Sultan İlahiyat Koleji’ndeki öğrencilerin meslek dersleriyle ilgili hazırbulunuşluk 

düzeylerinin yeterli olmadığını ve bu durumun da eğitimin niteliğini olumsuz etkilediği yönünde görüş bildirmiş- 

lerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“… öğrencilerimizin okulda en çok sıkıntı yaşadıkların konulardan birisi de dini alt yapı bilgilerinin eksik olma- 

sıdır. Öğrencilerimiz hem kolej kısmı için hem de ilahiyat bölümlerine başladıklarında mesleki bilgilerle ilk defa 

karşılaştıkları için zorlanabiliyorlar.”(Ö.7) 

“özellikle Kuran ve Arapça dersleri öğrencileri zorluyor. Çünkü temel bilgileri alabilecekleri yaz kursları ya da 

aileden dini bilgi alma düzeyleri kısıtlı olduğu için bu derslerde daha çok zorlanıyorlar.”(Ö.11) 
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“… Türkiye’de öğrenciler imam hatip liselerine geldiklerinde temel bazı bilgileri oluyor ama burada maalesef 

aynı durum söz konusu olmuyor. Çoğu zaman aile içerisinde dini anlamda en bilgili kişi okulda aldığı eğitim 

dolayısıyla öğrencimiz oluyor.”(Ö.6) 

“… Öğrencilerin mesleki derslere karşı ön bilgileri maalesef çok eksik. İlkokul ve yaz kurslarında temel dini 

bilgileri almamaları onların derslerlerideki başarı durumlarını etkileyebiliyor.”(Ö. 19) 

Öğretmenlerin % 64’ü Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne öğrenci kabülünde bazı kritelerin olması gerektiği yönünde 

görüş bildirmişlerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda yer almaktadır. 

“…son yıllarda öğrenci sayımız bir hayli arttı. Velilerin büyük bir ilgisi var. Çocuklarının eğitim alırken ahlaki 

olarak ta iyi yetişmesini isteyen velilerimizin sayısı bir hayli fazla. Ancak okulumuzda hem kolej bölümü hem de 

Anadolu bölümü var. İlahiyat alanına ise diploma puanı ile öğrenci alınıyor. En azından Anadolu ve ilahiyat alan- 

larına öğrenci kabulünde okulun yapacağı bir sınav olsa okulun eğitim kalitesine büyük katkısı olacaktır.”(Ö.1) 

“..kolej bölümümüz eğitim kalitesi olarak daha ileri düzeylerde olabilir. Ama üzülerek belirteyim ki anadolu bö- 

lümü öğrencisi ile kolej bölümü öğrencisi arasında fazla bir fark kalmadı. Neredeyse seviyeleri aynı… bu hususa 

acilen önlem alınmalı diye düşünüyorum.”(Ö.17) 

“… benim fikrime göre diğer ihtiyaç olan bölgelere din eğitimi müfredatlı okullar açılsa ve okula öğrenci kabü- 

lünde belirli kriterler konulsa bu okul özellikle kolej kısmında çok başarılı olunacağına inanıyorum.”(Ö.8) 

“…son iki yılda öğrenci sayısı çok arttı. Nicelik olarak öğrenci sayısının fazla olması, çok farklı bölgelerden öğrenci 

gelmesi okula olan ilginin bir göstergesi. Ancak KGS’den çok yüksek puan alan öğrencilerde var. Öğrenci seviyesi 

belirli kriterlere göre belirlenmezse yüksek puanlı öğrencilere haksızlık yapılmış olacak diye düşünüyorum.”(Ö.13) 

Öğretmenlerin % 52’si öğrencilerin içinde bulunduğu akademik motivasyon eksikliğinin eğitimin niteliğini 

olumsuz yönde etkilediği yönünde görüş bildirmişlerdir. Bu tema ile ilgili bazı öğretmenlerin görüşleri aşağıda 

yer almaktadır. 

“… sadece Hala Sultan İlahiyat Koleji için değil adadaki tüm okullarda şöyle bir sorun var. Öğrencilerin başarı için 

odaklanabilecekleri bir hedeflerinin olmayışı. İlkokuldan başlayarak liseye hatta üniversiteye kadar rahat bir şekilde 

mezun olma durumlarından dolayı öğrencilerde hem ders çalışma hem de üniversite sınavına hazırlanma gibi bir amaç 

ve hedefleri bulunmuyor. Bu da öğrencilerin derslerine ve akademik başarıya odaklanmalarına engel bir durum.”(Ö.9) 

“Adada çok fazla üniversite olması ve herhangi bir çaba sarfetmeden öğrencilerin istedikleri üniversite ve bölü- 

me rahat bir şekilde kayıt olabilmeleri öğrencilerin akademik başarıya odaklanmamalarına neden oluyor. Meslek 

dersleri öğretmeni olarak bizle ilgili öğrencilerin en fazla şikayet ettikleri konulardan birisi de diğer derslere göre 

bizim branş için öğrencileri çok fazla zorluyormuşuz… bu sıklıkla duyduğumuz bir cümle.”(Ö.11) 

“ daha önce görev yaptığım bir okulda sınav kağıtlarında öğrenciler sınav sorularını “Allah bilir” şeklinde cevap- 

lıyorlardı. Böyle bir şey var. Ders çalışmıyorlar. Sınavdan önce çocuklara sınavda nelerin çıkacağı hakkında bilgi 

vermek gibi bir alışkanlık oluşturulmuş sadece din derslerinde değil neredeyse tüm dersler için geçerli. Öğrenci 

de haliyle zaten beni bu dersten geçirecekler o halde neden çalışayım gibi bir ortam oluşuyor. Üniversiteye gir- 

mek zaten kolay herhangi bir çabaya gerek olmadan öğrenciler istedikleri bölüme gidebiliyorlar.”(Ö.5) 

“akademik başarıya odaklanma öğrencilerde en büyük problem. Uygulanan eğitim sisteminde bir öğrencinin sınıf 

tekrarına kalması zor başarılabilecek bir durum. Öğrenci dersten kalsa dahi bir şekilde geçiyor. Bu durumda üst 

sınıflarda öğrencinin kendini derse vermemesine neden oluyor. Biliyor ki zaten sınıfı geçecek, biliyorki zaten 

kolay bir şekilde üniversiteye hem de istediği bölüme gidebilecek.”(Ö.20) 
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4. Sonuç ve Öneriler 
 

Bir alan çalışması olarak düşünülen bu araştırmada öğretmen görüşlerine göre KKTC’de örgün eğitimde din eği- 

timinin niteliğine yönelik görüşlerin Hala Sultan İlahiyat Koleji özelinde incelenmesi amaçlanmıştır. Milli Eği- 

tim Bakanlığı tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde görevlendirilen ve Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde 

görev yapan 25 İHL meslek dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin örgün eğitimde din eğitimi 

uygulamalarına yönelik görüş ve önerilerinde büyük oranda benzerlik olduğu görülmüştür. 

2011-2012 eğitim öğretim yılında öğretime başlayan Hala Sultan İlahiyat Koleji’nin din eğitimi bağlamında Kıbrıs Türk 

toplumu için önemli bir ihtiyaca cevap vermekte olduğu görülmüştür. Yapılan görüşmelerde Kıbrıs’ta din eğitimi ve 

öğretimi uygulamalarının yıllardan beri çok hassas ve tartışmalı bir konu olduğu, yıllardır siyasi ve politik tartışmaların 

gölgesinde devam etmektedir. Bu durum öğretmenler başta olmak üzere öğrenci ve velileri olumsuz yönde etkilemekte- 

dir. Alandaki uygulayıcılar olan öğretmenlerin, örgün eğitimde din eğitiminin niteliğine yönelik görüşleri, eğitim-öğre- 

tim- müfredat, yasal mevzuat, öğretmen ve öğrenci olmak üzere dört başlık altında birleştirilmiştir. Buna göre; 

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde son yıllarda öğrenci sayısındaki ciddi artışın eğitim öğretimi olumsuz yönde 

etkilediği, ileriki yıllarda bu durumun daha büyük sıkıntılara yol açacağı öngörülmektedir. Sınıflardaki öğrenci 

sayısının fazla olması ve özellikle meslek dersleriyle ilgili öğrenci hazırbulunuşluklarının olmaması mesleki 

derslerde eğitimin kalitesini düşüren bir boyuta ulaşmıştır. Ayrıca meslek dersleri kitaplarının yetersiz sayıda ya 

da eksik gelmesi öğrencilerin meslek dersleri müfredatını takip etme konusunda sıkıntılara neden olmaktadır. 

Öğretmen görüşleri alınmadan her yıl alınan farklı kararlarla meslek derslerinin ders saatleri düşürülmektedir. Bu 

durum öğretmenlerin müfredatı yetiştirme adına konuları daha yüzeysel işlemelerine, bazı konuları atlamalarına 

neden olmaktadır. Sadece okulda değil ada genelinde tüm eğitim kurumlarında uygulanan blok ders uygulaması 

ise eğitim ve öğretimin niteliğini düşüren başka bir unsurdur. 

Öğretmenler, örgün eğitimde din öğretimine yönelik yasal düzenleme ve uygulamaların, öğretmen atamalarında 

yaşanılan olumsuzlukların, Hala Sultan İlahiyat Koleji’ni hedef alan davaların son yıllarda öğrenci veli ve 

öğretmenleri olumsuz etkilediği, tartışmalardan uzak asıl odaklanılması gereken boyutun eğitimin niteliği olması 

gerektiğine vurgu yapmışlardır. Okulun “kolej” ve “Anadolu” bölümüne öğrenci kabulüyle ilgili yasal bir takım 

değişikliklerin eğitimin niteliğini artıracağını düşünmektedirler. 

Örgün eğitimde din eğitimin niteliğini etkileyen önemli unsurlardan bir diğeri ise alana yönelik kadrolu öğretmen 

ataması yapılmamasıdır. Sadece bu okula yönelik değil adadaki diğer okullarda da öğretmen atamalarının ya- 

pılmaması, meslek dersleri -din kültürü ve ahlak bilgisi branşına yönelik ihtiyacın geçici öğretmenler ya da 

Türkiye’den görevlendirme şeklinde yapılması din eğitimi alan derslerinin önemsizleştirimesi gibi bir algının 

oluşmasına neden olmaktadır. 

İlkokul ve ortaokul düzeyinde din kültürü ve ahlak bilgisi alanında öğretmen eksikliği ya da dersin seçmeli ders 

şeklinde işlenmesi ve öğrencilerin temel dini bilgilerini alabilecekleri aile ve yaz kursları gibi ortamlarının yeterli 

olmamasından kaynaklı durumlar öğrencilerin hazırbuluşnuşluk düzeylerini olumsuz etkilemektedir. 

Öğretmenler ayrıca adanın sosyo-kültürel durumu nedeniyle din kültürü ve ahlak bilgisi ile meslek derslerine girecek 

öğretmenlerin daha tecrübeli, mesleki bilgi düzeylerinin yüksek olmasının yanı sıra öğrenci, veli ile görev yaptıkları 

okuldaki yöneticiler ve öğretmenlerle olan iletişim becerilerinde son derece başarılı olması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Türkiye’den görevli olarak gelen öğretmenler, genel olarak yerel öğretmen atamalarının mevcut ihtiyacı karşılama 

adına olumlu bir gelişme olarak görmekle birlikte yerel öğretmen atama ya da görevlendirmelerinde pedagojik 

yeterlilik, tecrübe ve mesleki bilgi konularında bir takım sıkıntılar oluşturacağını düşünmektedirler. 

Hala Sultan İlahiyat Koleji’ne öğrenci sayısında bir artış olmakla birlikte özellikle kolej kısmına öğrenci ka- 
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bülünde KGS yerleştirmelerinde son iki yıldır ciddi düşüş yaşandığı görülmektedir. Anadolu bölümüne öğrenci 

kabülünde ise sadece diploma notu ile öğrenci alımının önemli bir sorun olduğu belirtilmiştir.Yine adaya özel bir 

durum olan blok ders uygulamasının da eğitimin niteliğinin düşmesine neden olan başka bir unsurdur. 

Adada din eğitimi müfredatına sahip tek okul olması nedeniyle uzak bölgelerden gelen öğrencilerulaşım konusunda 

sıkıntılar yaşamaktadırlar. Öğrencilerin çok erken saatlerde Dipkarpaz, Lefke gibi uzak mesafelerden gelmeleri özellikle 

altıncı sınıf düzeyinde küçük yaştaki öğrenciler ve aileleri açısından bir takım problemlere neden olmaktadır. Okulun 

fiziki konumundan dolayı diğer branş öğretmenlerinin çok kısa sürede okuldan ayrılmaları, her yıl yeni öğretmen kadro- 

suyla eğitim öğretime başlanması, okul yönetimi, öğretmen ve öğrencilerin olumsuz etkilenmelerine neden olmaktadır. 

Araştırma kapsamında öğretmen görüşlerinden elde edilen sonuçlara göre uygulayıcı ve araştırmacılara şu öne- 

rilerde bulunulmuştur: 

Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde öğrenci sayısındaki artışın son yıllarda giderek arttığı görülmektedir. Öğretmen- 

ler tarafından bu durum eğitim ve öğretimin niteliğini düşüren en önemli sorun olarak görülmektedir. Öğrenci 

sayısındaki bu yığılmaların önümüzdeki yıllarda daha da kötü bir hal alacağı, ihtiyaca binaen ikinci bir eğitim 

kurumunun açılmasının öğrenci sayısındaki artışı azaltmakla birlikte uzak bölgelerden gelen öğrenciler içinde 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Okuldaki sınıflarda öğrenci sayısının fazla olması sadece meslek derslerinde değil diğer dersler için de eğitimin 

verimliliğini düşüren bir unsurdur. Okulun fiziki derslik kapasitesinin yeterli sayıda olduğu düşünülürse sınıflar- 

daki öğrenci sayısının azaltılması halinde daha nitelikli bir öğretim ortamının oluşturulabileceği önerilmektedir. 

Uygulayıcılar tarafından okuldaki öğrenci sayısı ve sınıf kapasiteleri dikkate alındığı taktirde meslek derslerine 

yönelik yapılacak öğretmen atamalarının elzem bir durum olduğu ortaya çıkmaktadır. Öncelikli bir sorun olarak 

öğretmen atamalarında atılacak somut adımların faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Kıbrıs eğitim sisteminde kolej eğitiminin özel bir yeri vardır. Adada kolej eğitimi veren okullar eğitiminin niteliği 

ve kalitesiyle adından söz ettirmektedir. Okulun kolej bölümünde eğitimin kalitesinin artmasına yönelik kolejlere 

giriş sınavında öğrencilere sunulan tek tercih uygulamasının değiştirilerek daha yüksek puanlı öğrencilerin de oku- 

la kayıt olma imkanı sunulmasının Kıbrıs eğitim sistemine bir artı olarak yansıyacağı bir öneri olarak sunulabilir. 

Öğretmenlere göre okula öğrenci kayıtlarında sadece diploma notu ile öğrenci alımı da eğitimin niteliğini düşüren 

unsurlardan biridir. Okul ya da bakanlık tarafından yapılacak bir sınavla öğrenci kabülünün yapılmasının faydalı 

olacağı öngörülmektedir. 

Öğretmenler okulun misyonu gereği meslek derslerinin ders saatlerinin farklı zamanlarda azaltılmasının alan 

derslerine yönelik öğrenci hazırbulunuşluk düzeylerini olumsuz etkilediğini belirtmişlerdir. Mevcut ders saatlerinin 

ise Türkiye’de din öğretimi programlarında yer alan ders saatlerinin gerisinde olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

meslek derslerinin ders saatlerinde yeniden bir düzenleme yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Öğretmenler meslek derslerine yönelik ders kitaplarının içeriğinin Kıbrıs’taki öğrenci seviyesinin üzerinde 

olduğunu belirtmişlerdir. Bu durum öğrencilerin derse karşı olumsuz tavır takınmlarında bir etken olarak 

görülmektedir. Öğrenci seviyesine uygun ders kitaplarının hazırlanmasının faydalı olacağı öneri olarak sunulabilir. 

Bu durumla bağlantılı olarak Kıbrıs için meslek dersleri öğretim programının hazırlanması, meslek derslerinin 

daha sistematik bir şekilde sunulmasını sağlayarak etkinliğinin artması sağlanabilir. 

Araştırmacılara yönelik öneriler kapsamında Hala Sultan İlahiyat Koleji özelinde müdür, müdür muavinleri, 

öğretmenler, öğrenciler, veliler, sivil toplum kuruluşları ve sendikaların da görüşlerinin alındığı nitel bir araştır- 

manın KKTC’de din eğitimi ve öğretimi olgusunu anlaşılmasına katkı sağlayacağı önerilmektedir. 
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ÖZET 
 

Klinik psikoloji ve psikiyatri disiplinleri açısından aile psikopatolojisi ile yakından ilişkili olan çocuktan ebevey- 

ne şiddet, sınırlı sayıda akademik çalışmanın araştırma konusu olmasına rağmen son dönemlerde bu şiddet türü- 

nün kayıt altına alınma oranlarındaki önemli ölçüdeki artış ile odak bir bilimsel alan haline gelmiştir. Çocuktan 

ebeveyne şiddet, ebeveyn üzerinde çocuğun güç ve kontrol uygulamak için sözlü, finansal, fiziksel veya duygu- 

sal araçlar kullanmasıyla ortaya çıkan patolojik bir davranış kalıbı olarak tanımlanmaktadır. Öztürk, “aşırı izin 

verme ve hoşgörünün en uç formu olarak kabul ettiği şımartılmanın çocuk ve ergenlerin ruhsal entegrasyonları 

üzerinde kesintilere ve dissosiyatif reaksiyonlara neden olduğunu önemle vurgulamakta ve bu yanlış çocuk ye- 

tiştirme stilinin çocuktan ebeveyne yönelik şiddete yol açtığını” ifade etmektedir. Şımartılma ve aşırı düzeydeki 

gerekli olmayan hoşgörü kadar günümüz toplumunun çocuk ile ebeveyni benzer statüye getirerek ev içerisinde 

karşılıklı iletişimden fiziksel tartışmalara kadar olan geniş bir uzamda kaoslar yaratan “dijital aile modeli dina- 

mikleri” de çocuktan, ergenden ve yetişkinden ebeveyne olan şiddetin temel ögeleri arasında yer almaktadır. Bir 

disfonksiyonel aile dinamiği ve psikopatojen karakteristikleri açısından şımartılma ve ihmalin en patolojik hali 

olan çocuktan, ergenden ve yetişkinden ebeveyne yönelik şiddet, en kısa sürede çözüme kavuşturulması gereken 

aile içi yeni bir travma türü olarak Öztürk tarafından “asimetrik travmatik yaşantı” ya da “ters travmatik yaşantı” 

olarak tanımlanan boyutuyla toplumsal bir ruhsal sorun haline gelmiştir. “Asimetrik travmatik yaşantı” süreçleri- 

nin, disfonksiyonel aile dinamikleri ve yanlış çocuk yetiştirme stillerinin bir sonucu olduğu Öztürk önemle ifade 

etmektedir. Dissosiyatif bir aile ortamı içerisinde ebeveynlerinden sürekli şiddet gören çoçuklar, sosyal öğrenme 

yöntemi ile bu şiddet döngüsünü tersine çevirerek aynı olumsuz tutum ve davranışları ailelerine yöneltebilmek- 

tedir. Çocuktan, ergenden ve yetişkinden kendi öz anne ve babasına olan şiddet sürecinde; ambivalan iletişim 

dinamikleri, aşırı hoşgörü ve şımartılma kadar aile içerisinde yaşanan uzun dönemli bir nezaketsizlik de öncül 

bir öneme sahiptir. 

 

Anahtar Kelimeler: Çocuktan, ergenden ve yetişkinden ebeveyne şiddet; disfonksiyonel aile; aile psikopatolojisi; 

yanlış çocuk yetiştirme stili; asimetrik travmatik yaşantı  
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CHILD, ADOLESCENT AND ADULT TO PARENT VIOLENCE 

 
ABSTRACT 

 
Child-to-parent violence, which is closely related to family psychopathology in terms of clinical psychology and 

psychiatry disciplines, has become a focal scientific field with the significant increase in the registration rate of 

this type of violence in recent decades, although it is the subject of limited academic studies. Child-to-parent 

violence is defined as a pathological behavior pattern that occurs when the child uses verbal, financial, physical 

or emotional means to exert power and control over the parent. Öztürk underlines that “indulgence, which is 

considered the most extreme form of excessive permissiveness and tolerance, causes disruptions and dissoci- 

ative reactions on the psychological integration of children and adolescents, and emphasizes that this wrong child-

rearing style leads to violence from child to parent. In today’s society, “digital family model dynamics”, which 

create chaos in a wide space from mutual communication to physical arguments in the home by bringing the child 

and parent to a similar status, are among the main elements of violence from child, adolescent and adult to parent, 

as well as pampering and excessive non-necessary tolerance. Violence against parents from children, adolescents 

and adults, which is the most pathological form of pampering and neglect in terms of a dysfuncti- onal family 

dynamic and psychopathogenic characteristics, was defined by Öztürk as an asymmetric traumatic experience or 

reverse traumatic experience as a new type of trauma within the family that needs to be resolved as soon as possible. 

It is emphasized by Öztürk that “asymmetric traumatic experience” processes are the result of dysfunctional 

family dynamics and wrong child-rearing styles. Children who are constantly exposed to violence from their 

parents in a dissociative family environment can reverse this cycle of violence with the social learning method and 

direct the same negative attitudes and behaviors to their families. In the process of violence from children, 

adolescents and adults to their own parents; ambivalent communication dynamics, overindulgence and pampering, 

as well as long-term incivility within the family are of fundamental importance. 

Keywords: Child, adolescent and adult to parent violence; dysfunctional family; family psychopathology; negative 

child-rearing style; asymmetric traumatic experience  

Psikotarih, Disfonksiyonel Aile Dinamikleri ve Şiddet Odaklı Yanlış Çocuk Yetiştirme Stilleri 
 

Psikotarih, çocukluk çağı travmaları kadar bu travmalara yol açan yanlış çocuk yetiştirme stillerinin de 

bireylerin ruh sağlığı üzerindeki dissosiye edici etkilerini psikotoplumsal bir bağlamda çalışmaktadır. 

Psikotarihsel açıdan deMause’a göre yanlış çocuk yetiştirme stilleri, toplumların psikojenik yapısında belirleyici 

bir rol oynayarak “travmanın kuşaklararası geçişini” sağlayan en temel unsurdur. Çocuğa yönelik şiddet ve 

istismar ile karak- terize “kurban etme ritüelleri”, geçmişten günümüze belirli oranda korunmuş olup eski 

dönemlerdeki fiziksel cezaların ve şiddetin yerini duygusal ihmal, duyarsızlık ve şımartılma almaya başlamıştır. 

Çocuğun ebeveynleri tarafından gördüğü ihmal ve istismarın temelinde yatan psikolojik unsur, ebeveynlerin 

travmatik yaşantılarından dolayı katlanamadıkları öfke, suçluluk ve utanç duygularını evlatlarına yansıtmaları ve 

kendileri için bir risk oluşturmayacaklarına inandıkları bir şekilde katlanamadıkları ya da tolere edemedikleri bu 

duyguları onların bedeninde hatta ruhunda kontrol edebilme çabalarıdır. Aileleri tarafından travmatize edilen 

çocuklar, hem bakım verenleri ile güvenli bağlanma geliştiremez hem de kendi ruhsal bütünlüğü kesintiye uğrar 

ve bilinç, kimlik ve çevreyi algılama kapasitelerinde işlevselsizlikler ortaya çıkar. Çocukların yaşadıkları 

travmatik olaylarla başa çıkmaya çalışırken psikopatoloji geliştirme ihtimalleri oldukça yüksektir. Ayrıca, bu 

çocuklar kendileri ebeveyn olduklarında olumsuz yaşam olaylarını fark etme ve evlatlarını bu travmalardan 

koruma süreçlerinde belirli güç- lükler yaşayabilmektedir.  
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Erken yaşta başlayan kronik ve kümülatif travmatik yaşantıların nötralize, proses ya da metabolize 

edilememesi, yetişkinlik döneminde dissosiyojenik psikopatolojilerin ortaya çıkmasındaki öncül etiyolojik 

faktörler arasında yer almaktadır (Öztürk, 2020, 2021; Öztürk & Şar, 2006). Disfonksiyonel aile dinamikleri 

belirli açılardan duygusal istismar kapsamında değerlendirilebilmesine rağmen, bu patolojik aile içi iletişim 

dinamiklerinin sadece duygusal bir zeminde karşılığı bulunmamaktadır. Patolojik davranış örüntüleri ile 

çocuklarını büyük oranda ihmal eden, onların gelişimleri ile ilgilenmeyen hatta bu doğ- rultuda sabote edici tutum 

ve davranışlar gösteren, evlatlarıyla güvenli bağlanmadan ziyade güvensiz bağlanma süreçleri kuran ve empatik 

ya da duygusal karşılıklılığı bulunmayan anne-babalar, disfonksiyonel aile dinamik- leri kapsamında görünürde 

normal iletişim ya da ilişki şekillerini sık bir şekilde kullanmaktadır. Bu disfonksi- yonel iletişim ya da ilişki 

şekillerinden bazıları; patolojik konformizm, sahte karşılıklılık, çift mesaj, güvensiz bağlanma, istismarcıya 

bağlanma ve istismarcı ile özdeşim kurma, duyarsızlık, şımartılma, arkadaş anne ve baba, anne/babalık reddi, 

yüksek beklenti düzeyi, değişken oranlı kural ve kuralsızlıklar, yetişkinleştirme veya çocuk- laştırma, haset, 

kıskançlık ve nezaketsizlik ile çocuktan, ergenden ve yetişkinden ebeveynlere yönelik şiddetttir (Öztürk, 2018, 

2020a, 2020b, 2021; Öztürk & Şar, 2006). 

Asimetrik Travmatik Yaşantılar ve Mesafe-Ayar Problemleri 
 

Bir disfonksiyonel iletişim ya da ilişki şekli olan çocuktan, ergenden ve yetişkinden ebeveyne yönelik şiddet, 

hem kriminojen hem de psikopatojen karakteristikleri açısından günümüzün yanlış çocuk yetiştirme stillerinin 

benimsendiği postmodern toplumlarda öne çıkan yeni bir travma türü: “asimetrik travmatik yaşantı” ya da “ters 

travmatik yaşantı” olarak ifade edilen majör bir ruhsal sorun haline gelmiştir. Psikotravmatolojik ve psikotarihsel 

yönelimli aile içi şiddet araştırmaları, genellikle anne-babalar arasındaki çatışmalar ve ebeveynlerin çocuklarına 

yönelik istismar ve ihmal davranışları ekseninde yürütülmektedir. Günümüzde çocuktan, ergenlerden ve yetişkin- 

den ebeveynlere yönelik şiddet vakalarının artmasıyla bu konu; psikiyatri, klinik psikoloji ve klinik adli psikoloji 

başta olmak üzere birçok disiplin tarafından klinik ve teorik bir zeminde sıkça çalışılmaya başlamıştır (Ayhan & 

Öztürk, 2021; Condry & Miles, 2014; Cottrell, 2001; Öztürk, 2020a, 2021; Öztürk & Derin, 2020). 

Asimetrik travmatik yaşantılar ve çocuktan ebeveyne yönelik şiddetin ortaya çıkmasındaki ana unsurlardan birisi 

bir disfonksiyonel iletişim ya da ilişki şekli olan “arkadaş anne ve baba” stilidir. Postmodernist yaklaşımların bir 

ürünü olan arkadaş anne ve babalar, çocuğu ile sanki çok yakın arkadaşıymış gibi “görünürde samimi” gerçekte 

ise “ruhsal karşılıklılıktan uzak” ve “yapay” bir iletişim kurmayı tercih ederler. Arkadaş anne ve baba olan ebe- 

veynler, bu disfonksiyonel ilişki şekli ile aslen kendilerini genç hissetmeye çalışmaktadırlar. Ayrıca bu ebevey- 

nler anne ve baba olmanın sorumluluklarını kaldıramadıkları için zamanla gizli bir öfke geliştirerek çocukları 

üzerinde agresyonlarını kontrol etmeye çalışırlar. Bu gizli öfke ise, “sınırsız bir patolojik iletişim zemininde” 

hem kural koyamayan hem de aile içerisindeki te- mel normların optimal bir şekilde işlemesini sağlayamayan 

ebeveynlerin çocuklarının hata yapmalarına neden olmaktadır. Ebeveynler yarı bilinçli ya da bilinçdışı bir şekilde 

bu maladaptif aile yapısında seyirci konumunda kalarak, kriz durumlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 

Öztürk’e göre çocukların ebeveynlerini kontrol etmeleri ve onların anne-babaları tarafından yetişkin konumuna 

itilerek aile içerisinde sorumluluk almak zorunda bırakılmaları da asimetrik travmatik yaşantıların gelişmesine 

neden olmaktadır (Chenail, Reiter, Torres & Gre- gory & Ilic, 2020; Öztürk, 2018, 2020a, 2021; Öztürk & 

Erdoğan, 2021).  

Aktüel hayatta ve olağan şartlar çerçevesinde çocukların, gerçek anne/baba olabilen ve gerçek anne/baba gibi 

davranabilen ebeveynlere ihtiyacı vardır ki bu arkadaş anne ve baba süreci, ebeveynlerin çocukluk dönemlerinde 

kendilerine verilmeyen sevginin ve ilginin abartılı bir şekilde evlatlarına yansıtılmış bir telafisi olarak algıla- 

nabilmektedir. Arkadaş anne ve baba olan ebeveynler tarafından yetiştirilen çocukların iletişim dinamiklerinde 

“mesafe ve ayar” sorunları ortaya çıkabilmektedir. Aktüel yaşamda, dış etkilere ve istismara açık olma, kendini 

istismara karşı koruyamama, öfke nöbetleri, anksiyeteli bir ruh hali içerisinde olma ve bu anksiyetenin belirli 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

122 
 

dönemlerde anguaza dönüşerek bireyi kendine zarar verme davranışlarından intihar girişimlerine kadar götü- 

rebilmesi, karşılıklı iletişimin optimal bir düzeyde kurulamaması, kontrol odağında kayma ya da kontrol kaybı 

ve travmalara karşı verilen tepkilerde “kutuplaşma” (aşırı tepki ve tepkisizlik arasında git-geller) ilişkilerde; 

“mesafe: güvensiz bağlanma/istismarcıya bağlanma/istismarcıyla identifikasyon kurma” ve “ayar: duygudurum 

dalgalanmaları/hissizlik” problemleri olarak kendini göstermektedir. Bu doğrultuda ruhsal açıdan sağlıklı her ço- 

cuk, doğal olarak ebeveynlerini bir arkadaşı gibi değil de anne-babası olarak görmek ve hissetmek istemektedir. 

Postmodern kültürün psikopatolojik ve dissosiyojen yansımalarından biri olan arkadaş anne ve babalar, “asimet- 

rik aile dinamikleri”nin oluşmasındaki birincil sorumlular olup bu ebeveynlerin yetiştirdikleri çocuklar da “asi- 

metrik travmatik yaşantıların” yoğunluğunu, sıklığı ve süresini artırabilerek çocuktan, ergenden ve yetişkinden 

ebeveyne yönelik şiddetin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (Coogan, 2012; Finkelhor, Turner & Ormrod, 

2006; Öztürk, 2020a, 2021; Öztürk & Erdoğan, 2021). 

Şımartılmadan “Çocuktan, Ergenden ve Yetişkinden Ebeveyne Yönelik” Şiddete 
 

Disfonksiyonel aile dinamiği olarak şımartıma, çocuk, ergen ya da yetişkinden ebeveyne olan şiddetin en önemli 

etiyolojik unsurunu oluşturmaktadır. Aileler bazen görünürde iyi bir amaç doğrultusunda, bazen ise aniden geli- 

şebilen aktüel bir durumu tolere edebilmek ya da kurtarabilmek adına iradi ya da bilinçdışı bir şekilde çocukla- 

rını şımartabilmektedir. Ancak bu şımartılma, çocuklar üzerinde hem ergenlik ve gençlik dönemlerinde hem de 

yetişkinliklerinde olumsuz psikolojik etkiler yaratabilmektedir. Şımartılma, çocukların frustrasyon, belirsizlik ve 

anksiyete toleranslarını düşürmekte, onların narsisistik bir yapılanma geliştirmelerine neden olarak karakterleri 

ve kişilikleri üzerinde “negatif ruhsal izler” bırakmaktadır. Bu açıdan şımartılma süreci ebeveyler tarafından 

kontrol altına alınarak daha dengeli ve empatik bir yönelimde çocuklarla iletişim sağlanmalıdır. Şımartılma, 

çocuklarına yardım eden gibi görünen ancak realitede en patolojik çocuk yetiştirme stillerinden birisidir. 

Çocukların aşırı izin verici ve optimal denetimden uzak bir doğrultuda “şımartılarak” yetiştirilmesi onların ruhsal 

açıdan sağlıklı ve normal bir yetişkin olmalarındaki en önemli engel lerden biridir ki bu ebeveynler çocuklarının 

dışarıdan gelebilecek travmatik yaşantılar karşısında hangi baş etme becerilerini kullanacaklarını da onlara büyük 

oranda öğretmezler. Ebeveynler anne ve babalarının kendilerine yaşattıkları çocukluk çağı travmalarını 

dönüştürerek evlatlarına “şı- martma” şeklinde dissosiye edici bir yaklaşımla duygusal istismar uygulayarak 

kuşaklararası travma geçişinin önemli bir unsuru olmaya devam etmektedirler. Çocuklarını şımartan ebeveynler 

bilinçsiz anne ve babalar olarak ruhsal açıdan sağlıksız: disfonksiyonel bir yeni nesilin ortaya çıkmasına sebep 

olabilmektedir (Lyons, Bell, Fré- chette, & Romano, 2015; McIntosh, 1989; Öztürk, 2020a, 2020b, 2021; Öztürk 

& Erdoğan, 2021).  

 

Disfonksiyonel aile ortamı içerisinde belirli oranlarda şiddet gören çoçuklar, patolojik bir baş etme aracı ya da 

sosyal bir öğrenme yöntemi aracılığı ile bu şiddet döngüsünü tersine çevirebilmektedir. Fiziksel şiddete maruz 

kalmayan çocuk, ergen ve yetişkinler de görünürde normal ilişki dinamikleri ve yanlış çocuk yetiştirme stillerin- 

den dolayı kendi ebeveynlerine fiziksel ve özellikle duygusal şiddet türlerini uygulayabilmektedir. Anne ve baba- 

larına şiddet uygulayan çocuk, ergen ve yetişkinliklerle yapılan çalışmalarda bu ebeveynlerin kendi çocuklarını 

yanlış bir ebeveynlik stili kapsamında ya çok şımarttıkları, ya fazla ihmal ettikleri ya da değişken aralıklarla ce- 

zalandırdıkları ortaya çıkmıştır. Amerika’da gerçekleştirilen bir araştırmada ebeveyne yönelik saldırganlık oranı 

%7 ile %29 arasında değişmekteyken, Fransa ve Kanada’da ise bu oranın daha düşük olduğu tespit edilmiştir. 

İspanya’da geniş bir öğrenci örneklemi ile yapılan çalışmada, katılımcıların %13,7’sinin son bir yıl içerisinde en 

az bir defa ebeveynlerine fiziksel şiddet gösterdikleri ve neredeyse bütün öğrencilerin ebeveynlerine psikolojik 

şiddet (annelere yönelik %96 babalara yönelik %86) uyguladıkları belirlenmiştir (Calvete, Gámez-Guadix, & 

Orue, 2014; Ibabe, Jaureguizar, & Bentler, 2013; Öztürk, 2020a, 2021). 

Aile içi şiddetin bir türü olan çocuktan, ergenden ve yetişkinden ebeveyne yönelik şiddet, çocuğun bazı davranış- 
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larla ebeveyne yönelik fiziksel, psikolojik, duygusal ve ekonomik açılardan zarar vermesi ve onlar üzerinde güç 

ve kontrol kurması olarak tanımlanmaktadır. Öztürk, “aşırı izin verme ve hoşgörünün en uç formu olarak kabul 

ettiği şımartılmanın çocuk ve ergenlerin ruhsal entegrasyonları üzerinde kesintilere ve dissosiyatif reaksiyonlara 

neden olduğunu vurgulamakta ve bu yanlış çocuk yetiştirme stilinin çocuktan ebeveyne şiddete yol açtığını” 

önemle belirtmektedir. Şımartılma ve aşırı hoşgörünün yanı sıra özellikle postmodern toplumlarda yaygın bir 

şekilde benimsenen “dijital aile dinamikleri” de ebeveyne yöneltilen şiddetin temel belirleyicileri arasında yer 

almaktadır. Dijital aile modelinde aile içerisinde gerçek bir karşılıklılığın kurulamaması onları dijital iletişim 

ağlarına hap- setmekte ve bu hapsolma süreci ise yaşanamayan gerçek karşılıklılığın patolojik faturasını aile içi 

şiddet döngüsü olarak ödetmektedir (Condry & Miles, 2014; Öztürk, 2021). Öztürk, çocuktan, ergenden ve 

yetişkinden kendi öz anne ve babasına olan şiddetin; tutarsız iletişim dinamikleri, gereğinden fazla hoşgörü ve 

şımartılma kadar aile içerisinde yaşanan uzun dönemli bir nezaketsizliğin ve saygısızlığın da sonucu olduğunu 

ifade etmektedir (Calvete, Gámez-Guadix, & Orue, 2014; Ibabe, Jaureguizar, & Bentler, 2013; Öztürk, 2020a, 

2021).  
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ÖZET 
 

Travmatize ve dissosiye bireyler, erken yaşta başlayan kronik olumsuz yaşam deneyimlerinin ya da kompleks ve 

kümülatif travmaların etkileriyle parçalara ayrılmış olan bilinç, bellek, kimlik ya da çevreyi algılama işlevlerinin 

reentegrasyonlarını gerçekleştirebilmek adına hem kendilerine hem de dünyaya ilişkin daha “holistik” bir pers- 

pektife ulaşmak ve dinamik doğalı optimal ruhsal dengelerini geri kazanmak için yoğun çaba göstermektedirler. 

Öztürk, dissosiyasyonu, “insanlık tarihinden bugüne kadar olan geniş bir uzamda birbirine koşut fonksiyon dina- 

mikleri bulunan hem uyumsal hem de patojen ruhsal etkilerini komplike ve kaotik bir süreçte göstermeye devam 

eden hatta aktüel hayatta travmatik yaşantılarla başa çıkmaya ve bu yaşantıları tolere edebilmeye imkan sağlayan 

son derece olağan yaşam deneyimleri” olarak tanımlamaktadır. Kompleks ve kümülatif travmalar sonrası gelişen 

travma sonrası stres bozukluğu ve dissosiyatif bozuklukların klinik ve adli değerlendirme süreçleri bu psikiyatrik 

hastalıklara özgü etik ve profesyonel ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. Bu eksende alanında uzman ve 

travma vakaları konusunda tecrübeli psikiyatristlerin, adli tıpçıların, klinik ve adli psikologların, psikotravmato- 

loji odaklı yöntem ve yaklaşımları kullanmaları temel bir gerekliliktir. Bu süreçte her travma uzmanı için normal 

bellek ile travmatik bellek arasındaki farklılıkların bilinmesi şarttır. Normal bellek sözel, öyküsel ve kronolojik- 

ken, travmatik bellek ise duyusal, parçalı ve beden belleği olarak işlev görmektedir. Klinik ve adli görüşmeler- 

de, travma vakalarının büyük bir kısmı yaşadığı olayları anlatma konusunda isteksizken geride kalan kısmı ise 

bu anılarını bir uzmana oldukça kolaylıkla anlatabilirler. Bu durumun fark edilmesi; adli bilimciler, hukukçular 

ve psikoterapistler için hem bu travma ve dissosiyatif bozukluk vakalarından klinik ve adli görüşmelerde doğru 

bilginin alınabilmesi hem de tanı ve tedavi adına olası malpraktis davaları açısından büyük bir önem taşımaktadır. 

Travma ile ilişkili tüm psikiyatrik tanı gruplarının klinik ve adli görüşmeleri sır saklama yükümlülüğü, empati ve 

güven çerçevesinde profesyonel bir mesleki tutumla gerçekleştirilmelidir. Ayrıca olası bir hukuksal ihtilaf yaşan- 

masına yönelik olarak bu adli ve klinik görüşmelerdeki tanı ve tedaviye ilişkin verilerin yanı sıra gerçekleştirilen 

psikometrik değerlendirmeler de mutlaka profesyonel ve etik ilkeler çerçevesinde kaydedilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Travma; dissosiyasyon; klinik değerlendirme; adli değerlendirme; etik; psikotravmatoloji; 

kompleks ve kümülatif travma  
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ETHICAL AND PROFESSIONAL PRINCIPLES IN CLINICAL AND FORENSIC EVALUATION 

PROCESS OF DISSOCIATION, COMPLEX AND CUMULATIVE TRAUMA 

ABSTRACT 

 
Traumatized and dissociated individuals make great efforts not only to reach a more “holistic” perspective towards 

both themselves and the external world in order to reintegrate the functions of consciousness, memory, identity 

and perception, that were fragmented by the effects of chronic negative life experiences starting at an early age or 

complex and cumulative traumas; but also to restore their optimal psychological balance with a dynamic nature. 

Öztürk defines dissociation as “quite ordinary life experiences that continue to show both adaptive and pathogenic 

psychological effects in a complex and chaotic process and even enable one to cope with and tolerate traumatic ex- 

periences in actual life, which have contradicting function dynamics in a wide space from the history of humanity 

to today”. Clinical and forensic evaluation processes of post-traumatic stress disorder and dissociative disorders 

that develop after complex and cumulative traumas should be carried out within the framework of ethical and 

professional principles specific to these psychiatric disorders. There are ethical and professional principles that 

should be especially taken into consideration in both forensic and clinical evaluations of trauma and dissociative 

disorder cases, conducted on a psychotraumatological axis. In this process, it is precisely essential for every trau- 

ma specialist to know the differences between normal memory and traumatic memory. While normal memory is 

verbal, narrative and chronological, traumatic memory functions as sensory, fragmentary and corporal. In clinical 

and forensic interviews, while the majority of trauma cases are reluctant to tell about their experiences, the rest 

of them may easily tell their memories to a specialist. Recognition of this situation is of great importance for fo- 

rensic scientists, lawyers and psychotherapists both in terms of obtaining accurate information from these trauma 

and dissociative disorder cases in clinical and forensic interviews and in terms of potential malpractice cases for 

diagnosis and treatment. Clinical and forensic interviews of all trauma-related psychiatric diagnosis groups should 

be conducted with a professional attitude within the framework of confidentiality, empathy and trust. In addition, 

the psychometric evaluations as well as the diagnosis and treatment data in these forensic and clinical interviews 

should be recorded within the framework of professional and ethical principles in case of a possible legal conflict. 

Keywords: Trauma; dissociation; clinical evaluation; forensic evaluation; ethic; psychotraumatology; complex 

and cumulative trauma  

Kompleks ve Kümülatif Travmatik Yaşantıların Dissosiyojenik Yansımaları 

Dissosiyasyon, travmatik yaşantılar esnasında ya da hemen sonrasında bölünmüş ve çoklu bir bilinç sisteminin 

aşırı ve yoğun entegrasyon çabasıdır. Dissosiyatif bozukluklar -özellikle dissosiyatif kimlik bozukluğu- ise bir bö- 

lünmeden öte güçlü bir entegrasyon isteğidir. Erken yaşta başlayan kronik, kompleks ve kümülatif çocukluk çağı 

travmaları ile ilişkili dissosiyatif reaksiyonlar, bireyin hem kendisini yeniden kimliklendirme hem de bu travmatik 

yaşantılardan önceki ruhsal açıdan normal ve sağlıklı haline dönme çabasıdır. Büyük oranda farkında olmadan ya- 

pılan bu kimliklendirme çabası, başlangıçta travmatik yaşantılara karşı bilinçdışı bir savunma mekanizması olarak 

işlev görmekteyken zaman içerisinde kompleks ve kümülatif travmaların sıklığının, şiddetinin ve süresinin arttığı 

bir reviktimizasyon döngüsünde dissosiyojenik psikopatolojilere dönüşebilmektedir. Dissosiyasyon, hem bireyi 

köleleştirip “özneliğini” ve “ruhunu” elinden alan ailesine, topluma ve sisteme hem de kendisini istismar ve kont- 

rol eden diğer kişilere karşı verdiği travmatik bir reaksiyondur. Aktüel hayatta minimal travmatik olaylara verilen 

dissosiyatif reaksiyonlar, şiddet odaklı yanlış çocuk yetiştirme stilleri karşısında gelişen dissosiyatif yaşantılar ve 

erken yaşta başlayan kronik, kompleks ve kümülatif olumsuz yaşam olayları sonucunda ortaya çıkan dissosiyatif 

bozukluklar, geçmişten günümüze hem adaptif hem de maladaptif ruhsal yansımalarını gösteren oldukça olağan ve 

normal yaşam deneyimleridir (Öztürk, 2018, 2020a, 2021a; Öztürk, Erdoğan & Derin, 2021). 
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Kompleks ve kümülatif travmatik yaşantılarla illişkili dissosiyasyon, bireyin kişilerarası ilişki dinamiklerini negatif 

yönde etkileyen, kimliğin ve selfin bütünleştirici işlevlerini kesintiye uğratan, bireyin öznelik konumuna zarar 

veren, mağdurları hem baskı ve kontrol karşısında itaat etmeye zorlayan hem de optimal mesafe ve ayarı bozarak 

istismar edilmeye açık hale getiren dual bir güçtür. Travmatik yaşantılar; iç gerçeklik ve dış gerçeklik arasında, 

aktüel hayattaki kişiler arasında ve kimliğin farklı yönleri arasında karşılıklılığın yitirilmesi odaklı dissosiyojen 

etkiler oluşturmaktadır. Travmatik olmayan: normal yaşantılar ve özdeşimler kimliğin entegratif yönüne pozitif 

bir katkı yapmaktayken travmatik: psikopatojen yaşantılar ve özdeşimler de kimliğin dissosiyatif yönüne negatif 

bir katkı yapmaktadır. Bu doğrultuda proses edilemeyen travmatik yaşantılar, bireyleri kimliğinden uzaklaştır- 

makta ve onları istismarcıya bağlanmaktan istismarcı ile identifikasyon kurmaya kadar götürebilmektedir (Öz- 

türk, 2018a; Putnam, 1996; Ross & Halpern, 2009). Kronik, kompleks ve kümülatif travmalar, istismarcı kişiler ya 

da kitleler için bir itaat sağlama ve kontrol kurma amacıyla yapılmakta olup travmatize bireyler bu maladaptif sürece 

sadece ve sadece dissosiyatif reaksiyonlarla katlanabilmektedir (Öztürk, 2020a; 2020b, 2021a).  

 

 Psikotravmatoloji ve Dissosiyasyon  
 

Psikotravmatoloji, travma kökenli durum ya da olaylara dair insanların ve toplumların verdikleri tepkilere, travma- 

ların psikoterapilerine ve önleme politikalarına odaklanan ve klinik psikoloji, psikiyatri, psikotarih, sosyoloji, psiko- 

lojik danışmanlık ve rehberlik disiplinleri ile yakından ilişkili olan psikolojinin temel bir alanıdır. Psikotravmatoloji, 

akut ve kronik travmatik yaşantıların insan psikolojisine etkilerini ve bu etkilerin yaşam boyu sürebilen psikopatolo- 

jilere dönüşümünü değerlendirerek, travma kökenli psikiyatrik bozuklukların tedavilerini sağlayan ve doğal afetler 

ile fiziksel, duygusal ve cinsel açıdan istismar ve ihmal edilme, göç ve savaş, gibi insan eliyle ortaya çıkan travmatik 

stres ve travmatik dissosiyasyon konularında çalışmalar yapan bir bilim dalı olarak tanımlanmaktadır (Everly, 1993; 

Öztürk, 2018a, 2018b, 2020a). Psikotravmatoloji kapsamında genel olarak dissosiyatif bozukluklar, travma sonrası 

stres bozukluğu ve sınırda kişilik bozukluğu ya da bu bozuklukların belirtilerinin temel alındığı çalışmalar yürütül- 

mektedir (Bradley, Greene, Russ, Dutra, & Westen, 2005; Öztürk & Derin, 2020; Watts ve ark., 2013). 

Günümüzde psikotravmatoloji alanındaki araştırmalar, travma ve dissosiyasyon konusunda yeni modern para- 

digma ve modalitelerin ortaya çıkmasını sağlayarak psikoloji akımlarının gelişimine yön vermektedir. Bu alanda 

gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar, çocukluk çağı travmalarının bireylerin hem çocukluk hem de yetişkinlik 

dönemlerinde yaşadıkları psikopatolojilerle olan ilişkilerini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Özellikle erken 

dönem olumsuz yaşam olaylarının, çocukluk dönemindeki biyopsikososyal gelişime, öğrenmeye ve kişilerararası 

ilişkilere olan negatif ruhsal etkileri yetişkinlik dönemine kadar uzayabilmektedir (Öztürk, 2018a, 2020a; Öztürk 

& Derin, 2020). Çocuk ya da ergenler adına okutulmama, hastaneye götürülmeme, çift mesaj, sahte karşılıklı- 

lık, şımartılma, duyarsızlık, yetişkinleştirme, evlat ayrımı ve yüksek beklentiye sahip olma gibi disfonksiyonel 

ilişki dinamikleri, çocukluk çağı travmalarıyla eşlenik psikopatojen süreçleri beraberinde getirmektedir (Öztürk, 

2020a; 2021). Kümülatif ve kompleks çocukluk çağı travmalarının yanı sıra savaş, terör, deprem ve işkence ya 

da birey için önem teşkil eden ve yakın ilişkide bulunan birisinin kaybı da (eşini ve çocuklarını kaybetmek gibi), 

çocukluk dönemindeki travmatik deneyimlere göre daha şiddetli dissosiyojen psikiyatrik hastalıkların (dissosi- 

yatif bozukluklar ve travma sonrası stres bozukluğu) ortaya çıkmasında majör bir faktör olabilmektedir (Öztürk, 

2020a, 2021; Öztürk, Erdoğan & Derin, 2021; Schaal, Dusingizemungu, Jacob & Elbert, 2011). 

Ruhsal travma ve dissosiyasyon, bireyin kimliğini ve kendiliğini olumsuz yönde etkileyerek kontrol odağında ke- 

sintilere ya da kaymalara yol açmaktadır. Çünkü bireylerin ruhsal entegrasyonlarına zıt yönde fonksiyon gösteren 

travmatik yaşantılar, onların kimliğinde bir çözülme ve parçalanma yaratmaktadır. Bu çözülme ve parçalanma ise 

bireyin hem iç dünyası hem de dış dünyası ile olan uyumunu bozar, bağ kurabilmesini engeller ve bilinç kesin- 

tilerinin de etkisiyle travmatik yaşantıların iç yansımaları sonrasında kimlik konfüzyonuna ve kimlik geçişlerine 

yol açar. Olumsuz yaşam olaylarına uyum sağlama ya da bu yaşantıları proses etme amaçlı subklinik düzeyde 
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başlayan dissosiyasyon, reviktimizasyon süreçleri sonrasında birey klinik tanıyı aldığında ise disfonksiyonel ve 

psikopatojen bir zeminde hızla ilerler (Öztürk, 2018a, 2020a). Kronik dissosiyatif reaksiyonlar ve travma ile 

ilişkili dissosiyatif bozukluklar genel olarak, erken yaşta başlayan kronik çocukluk çağı ruhsal travmalarının 

etkisiyle oluşan, intihar girişimleri, kendine zarar verme davranışları, bilinç kesintileri, amneziler, duygudurum 

dalgalanmaları, öfke patlamaları, kimlikte belirsizlik hisleri ve çalkantılı yakın ilişki dinamikleriyle ifade bulan 

yaşam boyu süren psikopatolojiler içerisindeki en temel psikiyatrik tanı grubudur (Akcan & Öztürk, 2018; Ross 

& Halpern, 2009; Öztürk, 2020a; Öztürk & Derin, 2021; Öztürk, Erdoğan & Derin, 2021). 

Klinik Değerlendirme ve Adli Değerlendirme Arasındaki Farklılıklar 
 

Kompleks ve kümülatif travmatik yaşantılar kökenli başta disosiyatif bozukluklar ve travma sonrası stres bozukluğu 

olmak üzere birçok psikiyatrik hastalık, ceza adalet sistemi içerisinde klinik adli psikoloji perspektifinden değerlen- 

dirilmektedir. Travmatize ve dissosiye vakalardan en kısa sürede en doğru bilgilerin alınmasında klinik yönelimli 

adli görüşmeler önemli bir rol üstlenmektedir. Adli sistem içerisinde çalışan psikologlar, mahkeme tarafından talep 

edilen görevlerini gerçekleştirirken hem klinik psikolojinin bilgilerinden yararlanmakta hem de hukuk sisteminin 

temel kuralları çerçevesinde klinik psikolog ve terapist rolünden belirli orandan farklılaşan bir mesleki kimlik gös- 

termektedir. Klinik psikolog-danışan ve adli psikolog-davacı/davalı ilişkisi arasındaki özellikle danışan/davalı ile 

kurulacak ilişkide, değerlendirmenin türü ve sınırlılıkları açısından farklılıklar bulunmaktadır. Klinik değerlendirme 

ve adli değerlendirme arasındaki temel farklılıklar şunlardır (Greenberg & Shuman, 1997; Öztürk, 2020a): 

1. Klinik değerlendirmeler, terapi ve danışma hizmetini alıp almayacağına kendi iradesiyle karar veren bir da- 

nışan ile yürütülmekteyken, adli değerlendirmeler ise çoğunlukla mahkemelerce atanmış bir uzman olan adli 

psikologlar tarafından suç mağdurları ya da failleri ile gerçekleştirilmektedir. 

2. Klinik değerlendirme sürecinde ruh sağlığı uzmanları danışana ücret karşılığı hizmet verirken, adli değer- 

lendirme sürecinde ise bir hukuk soruşturması ve/veya dava nedeniyle adalet sistemine ücretsiz bir şekilde 

hizmet verilmektedir. 

3. Klinik değerlendirmeleri gerçekleştiren psikologlar bir “ruh sağlığı hizmeti” vermekte olup genellikle hizmet 

verdiği kişiye kendi mesleğinin etik ve profesyonel ilkeleri çerçevesinde destekleyici ve empati temelli bir 

yaklaşım sergilemektedir. Adli değerlendirme yapan psikologlar ise kendi etik ve profesyonel ilkeleri çerçe- 

vesinde tarafsız ve objektif kalarak mahkeme tarafından istenen sorulara yanıt bulmaya çalışmaktadır. 

4. Klinik değerlendirmenin optimal bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için psikologların klinik alanda uzmanlık- 

larının olması gerekmektedir. Adli değerlendirme sürecinde ise psikologların, güncel ve modern klinik psiko- 

loji literatürüne hakim olmalarının yanı sıra psiko-yasal konularda da yeterliliklerinin olması gerekmektedir. 

5. Klinik değerlendirme sürecinde, psikiyatrik tanılara ve ruhsal bozuklukların tedavilerine ilişkin hem teorik hem de 

uygulamalı bilimsel bilgi ve yaklaşımlara haiz olunmalıdır. Adli değerlendirme sürecinde ise bu klinik temelli bi- 

limsel bilgi ve yaklaşımların yanı sıra psikiyatrik bozukluklarla ilişkili yasal düzenlemelere de hakim olunmalıdır. 

6. Klinik değerlendirme esnasında ortaya çıkabilen ifadelerin yanlı, yanlış ya da önyargılı olup olmadıklarını teyit 

etmeye yönelik ikincil bilgi kaynaklarına (aile üyesi ve yakın arkadaş gibi) başvurulsa da bu değerlendirme 

sürecinde asıl amaç ifadelerin doğrulanmasından ziyade ruhsal tedavinin en kısa ve en başarılı şekilde tamam- 

lanmasını sağlamaktır. Adli değerlendirme süreçleri, davacının/davalının iddialarındaki kronolojik tutarlılığı ve 

bu ifadelerin geçerliliğini aydınlatmaya yönelik olarak klinik adli psikolojik bir zeminde gerçekleştirilmektedir. 
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7. Klinik değerlendirme yapan psikologlar, danışanları ile terapötik ittifak kurarak onların tedavilerini başarıyla 

sonlandırmaya çalışmaktadırlar. Bu bağlamda ruh sağlığı hizmeti veren klinik psikoloğun pozitif yönelimli 

bir psikoterapist-danışan ittifakı geliştirmesi öncül bir gerekliliktir. Adli değerlendirme yapan psikologlar ise 

elde ettiği hukuki bilgileri mahkeme organları tarafından kullanılması için adli bir rapor haline getirmektedir. 

Adli psikologlar, tarafsızlıklarını korumak ve değerlendirdiği kişiye dair hukuki süreçte önemli olabilecek 

mahkeme tarafından talep edilen tüm olguları sorgulamak ve derinlemesine araştırmak durumundadırlar. 

Klinik ve Adli Değerlendirme Süreçlerinde Etik ve Profesyonel İlkeler 
 

Klinik değerlendirmelerin etik ve profesyonel ilkeleri arasında danışanların; duygusal problemlerinin psikolojik 

etkilerini nötralize etmek, kendi hayatlarındaki travmatik açmazlarına karşı çözüm bulmaları konusunda yön- 

lendirici olmak, hem iş hem de sosyal açıdan potansiyellerini gerçekleştirmelerine ket vuran kişilik özelliklerini 

ve davranış kalıplarını pozitif yönde değiştirmelerini sağlamak ve uyumlu kişilerarası ilişkileri ödüllendirmek 

yer almaktadır (Weiner & Bornstein, 2009). Klinik değerlendirme ve tedavi sürecinde psikolojik karşılıklılık; 

danışan açısından “istek ve güven”, terapist açısından ise, “sabır ve özveri” zemininde gerçekleşebilmektedir. 

Aktüel hayatın işlevselliğini bozan veya kesintiye uğratan uyumsuz davranışların bırakılarak yeni uyum odaklı 

davranışların öğretilmesi ve disfonksiyonel savunma mekanizmalarının yerine ruhsal açıdan fonksiyonel savun- 

maların konularak sağlıklı bir kişilerarası ilişkinin kurulabilmesinin sağlanması, klinik değerlendirme ve psiko- 

terapi sürecinin etik ve profesyonel ilkeler doğrultusundaki başlıca hedefleridir. Uyum odaklı örnek bir ikili ilişki 

modelinin kurulduğu klinik değerlendirme ve tedavi sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için psikoterapistin; 

entelektüel bilgi birikiminin ortalama ve üstü seviyede olması, güncel terapi yaklaşımlarına haiz olması ve kendi- 

sinin belirli bir psikoterapi sürecinden geçmiş olması gerekmektedir. Kişilik yapısı açısından ise terapist, optimal 

düzeyde ego gücüne sahip, sorumluluklarının bilincinde, tarafsız, özverili, meslek ahlâkına saygılı ve etik değer- 

leri olan profesyonel bir kişi olmalıdır (Kozacıoğlu, 1988: 127; Öztürk & Ayhan, 2021). 

Adli değerlendirme sürecinde, adalet sisteminde çalışan başta psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları olmak üzere bu 

alanda hizmet veren kişiler tarafından etik ve profesyonel ilkeler doğrultusunda gerçekleştirilecek adli görüşmelerin; 

bireylerin psikiyatrik tanıları, bu psikiyatrik tanılarının kendilerine isnat edilen suç ile ilişkisi ve suçun oluşmasındaki 

psikotoplumsal motivasyonlar üzerine odaklanılması önemli bir gerekliliktir. Adli değerlendirme sürecinde; polis ra- 

porları, tıbbi kayıtlar, iş ve eğitim kurumları ile alakalı raporlar, aile ve yakın arkadaşlar ile suç olayının tanıkları gibi 

ikincil bilgi kaynaklarından elde edilen bulguların da önemli birer faktör olduğu belirtilmektedir. Adli değerlendir- 

meler kapsamında kullanılan psikometrik ölçme araçlarının da bu değerlendirmenin bir parçası olarak kritik bulgular 

verdiği ifade edilmektedir. Adli değerlendirmede uygulanan psikometrik ölçme araçlarından elde edilen verilerin 

aktüel hayattaki bilgiler ışığında doğrulanması, bu testlerin adli değerlendirmelerin önemli bir yapıtaşı olduğunu net 

bir şekilde göstermektedir (Brand, Schielke, Brams, & DiComo, 2017; Greenberg & Shuman, 1997). 

Sonuç olarak alanında uzman ve travma vakaları konusunda tecrübeli psikiyatristlerin, adli tıpçıların, klinik ve 

adli psikologların, psikotravmatoloji odaklı yöntem ve yaklaşımları kullanmaları temel bir gerekliliktir. Bu sü- 

reçte her travma uzmanının normal bellek ile travmatik bellek arasındaki farklılıkları bilmesi gerekmektedir. 

Normal bellek sözel, öyküsel ve kronolojikken, travmatik bellek ise duyusal, parçalı ve beden belleği olarak 

fonksiyon görmektedir. Travmatize bireylerin psikopatolojik profillerinin uzmanlar tarafından fark edilmesi ve 

tanımlanması öncül bir şarttır. Klinik ve adli görüşmelerde, travmatize ve dissosiye vakaların büyük bir kısmı 

yaşadığı olayları anlatma konusunda isteksizken geri kalan kısmı ise bu anılarını bir uzmana oldukça kolaylıkla 

anlatabilmektedir. 
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 Travma ile ilişkili tüm psikiyatrik tanı gruplarının klinik ve adli görüşmeleri empati ve güven çerçevesinde ve 

sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmeden profesyonel bir mesleki tutumla gerçekleştirilmeli ve olası bir hukuksal 

ihtilaf yaşanmasına yönelik olarak bu adli ve klinik görüşmelerden elde edilen psikolojk veri- lerin yanı sıra 

gerçekleştirilen psikometrik değerlendirmeler de mutlaka etik ilkeler çerçevesinde kaydedilmelidir (Brand, 

Schielke, Brams, & DiComo, 2017; Greenberg & Shuman, 1997; Öztürk, 2020). 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı araştırmacılar tarafından oluşturulan “Duygusal Zekâ Temelli Psikoeğitim Programının” 

öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma kapsamında 2020 – 2021 Eğitim Öğ- 

retim Yılında İstanbul ilinde öğrenimlerine devam eden 12. Sınıf düzeyini tamamlamış üniversiteye hazırlanan 6 

kadın 4 erkek öğrenci ile çalışılmıştır. Öğrenciler seçilirken 18 gönüllü öğrencinin doldurduğu “Duygusal Zekâ 

Kısa Formu” ölçme aracı toplam puanları düşük düzeyde olan 10 öğrenci seçilmiştir. Deneysel araştırma yöntemi 

araştırmacılar tarafından “ Tek Grup Ön Test/Son Test Modeli” olarak belirlenmiştir. Öğrencilere Psikoeğitim 

programına başlamadan “Duygusal Zekâ Ölçeği Kısa Formu” öntest olarak uygulanmıştır. Çalışmaya katılan 

öğrencilere araştırmacılar tarafından oluşturulan 10 hafta süren “Duygusal Zekâ Temelli Psikoeğitim Programı” 

uygulanmıştır. Program uygulandıktan sonra öğrencilere “Duygusal Zekâ Kısa Formu” son test olarak uygulan- 

mıştır. Yapılan analizler sonucunda Duygusal zekâ ölçeğinden elde edilen deney ön test ortalaması ile deney son 

test ortalaması arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF EMOTIONAL INTELLIGENCE BASED PSYCOEDUCA- 

TION PROGRAM ON STUDENTS’ EMOTIONAL INTELLIGENCE LEVELS 

 
ABSTRACT 

 
The aim of this study is to examine the effect of the “Emotional Intelligence Based Psychoeducation Program” 

created by the researchers on the emotional intelligence levels of the students. Within the scope of the research, 

6 female and 4 male students who completed their education in Istanbul in the 2020-2021 academic year and 

completed their 12th grade level were studied. While selecting the students, 10 students with low total scores on 

the “Emotional Intelligence Short Form” measurement tool filled by 18 volunteer students were selected. The 

experimental research method was determined by the researchers as “Single Group Pre-Test/Post-Test Model”. 

The “Emotional Intelligence Scale Short Form” was administered to the students as a pretest before starting the 

Psychoeducation program. The “Emotional Intelligence Based Psychoeducation Program”, which lasted 10 we- 

eks, was applied to the students participating in the study. After the program was implemented, the “Emotional 

Intelligence Short Form” was applied to the students as a post-test. As a result of the analyses, the difference 

between the experimental pre-test average obtained from the emotional intelligence scale and the experimental 

post-test average was found to be significant (p<0.05). 
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1.Giriş 
 

İnsan sosyal bir varlıktır. Çevresi ile sürekli iletişim ve etkileşim içerisindedir. Çevre ile kurulan iletişim 

sonucunda biyolojik, psikolojik ve sosyal yönden kişileri etkiler. Bu etkiler bir takım duyguların yaşanmasına 

neden olur. Duygular insanı anlamada, düşünce ve davranışlarını anlamlandırmada çok önemli bir role sahiptir. 

Örneğin beklemediği bir olay veya durum ile karşılaşan bireyler şaşkınlık duygunu yaşar. Duygu, herhangi durum 

karşısında bedenin aldığı savunmadır. Duygular, insanların yüzlerinde tek tek gözlemlenebilir. Bir olay tek bir 

duygu yaşatabileceği gibi bir kaç duygu bir arada da yaşanabilir (Plutchik,1962; Tomkins ve McCarter,1964; 

Dökmen, 1987). Kelime anlamı olarak “duygu” Türk Dil Kurumu sözlüğünde aşağıdaki şekilde tanımlanmak- 

tadır (TDK, 2021). Duyularla algılama, his, belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandır- dığı 

izlenim, önsezi, nesneleri veya olayları ahlaki ve estetik yönden değerlendirme yeteneği, kendine özgü bir ruhsal 

hareket ve hareketlilik olarak tanımlanmaktadır (Akt. Seven, 2019). İnsan hayatında üzerinde yaşamış olduğu 

duygular çok önemlidir. Fakat yaşam sadece duygular ile devam edemez. Zekâ insan hayatı üzerinde etkili olan 

bir diğer bileşendir. Zeka, doğru ve yanlışı ayırt edebilme becerisidir. Olayları durumları birçok yönü ile 

değerlendirebilmeye olanak sağlar. Yaşamın devamının sağlanması için çevrede ortaya çıkan ile mücadele 

edebilme, çevreye uyum sağlayabilme kapasitesidir (Salovey ve Mayer, 1990). 

Her insanın olayları ve durumları farklı algılar. Problemler ile karşılaştıklarında farklı yollardan çözüme ulaşırlar. 

Bu durumun temel nedeni bireylerin zeka türlerinin birbirinden farklı olmasıdır. Zekânın, bir birinden bağımsız 

olarak işleyen, sekiz bileşeni olduğunu ileri sürmekte ve bir etkinliğin aslında birkaç zekâ bileşeninin birlikte ça- 

lışması olduğunu belirtmektedir. Gardner (1993), Çoklu Zekâ Kuramında sekiz tür zekâdan söz etmektedir. Bum- 

lar; sözel/dil, mantık/matematiksel, görsel/uzamsal, bedensel/kinestetik, müzik/ritim, sosyal, doğa ve duygusal 

zekâdır (Morgan, 1996). Duygusal zekâ türü, kendilik bilgisi yâda kendini tanıma zekâsı, yâda kendini bilme ve 

kendi yaşamı ve öğrenmesi ile ilgili sorumluk alma yeteneği olarak belirtilmektedir. Duygusal zekâsı güçlü olan 

birey, kendi coşkularının sınırlarını anlayabilen, kendi davranışlarını yönetirken bunlara güvenebilen kişilerin 

özelliği olarak gösterilmektedir. Böyle bir kişi zamanında düşünmeyi, yanıtlamayı ve kendini değerlendirmeyi 

başarabilen kişi olarak gösterilmektedir (Bellenka, 1997; Başaran, 2004). 

Duygular insan yaşamında önemli bir yere sahiptir. Bireylerin iyi kararlar verebilmesi, bireyin sınırlar kurabil- 

mesine, insanların birbirlerine bağlanmasına, beden dili ile iletişim kurulmasına yardımcı olmaktadır. Goleman’a 

göre duygusal zekâ, bireyin kendisinin ve diğer kişilerin duygularının farkına vararak motive olması, duygularını 

kontrol edebilmesidir (Ergün, 2016). 

Empati kurabilme, yeni ortam ve durumlara uyum sağlayabilme, kişilerarası sorun çözebilme, mizacını kontrol 

edebilme ve bağımsız davranabilme becerileri duygusal zekânın bileşenleridir (Deniz, Özer ve Işık, 2013). 

Duygusal zekâsı yüksek kişilerin, diğer insanları anlayabilen, pozitif ilişkiler kurup iyi geçinebilen, yaşam aktivi- 

telerinden aktif olarak yararlanabilen ve mutlu olmaya çalışan kişiler olduğu yapılan araştırmalar sonucunda or- 

taya konmuştur. Bireylerin duygusal zeka kapasitelerinin geliştirilmesi yaşam sürecinde daha anlamlı ve verimli 

olmaları amacına hizmet edecektir. Özellikle kendi beklentilerine uygun karar almaları, kendine güvenebilmeleri, 

çevresi ile beklentileri dâhilinde ilişkiler kurabilen bireyler olması açısından önemlidir. duygusal zekanın yüksek 

olması bireyin yaşadığı toplum ile uyum içerisinde yaşamasına hizmet eder. 
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2. Araştırmanın Amacı 
 

Bu çalışmanın amacı araştırmacılar tarafından oluşturulan “Duygusal Zekâ Temelli Psikoeğitim Programının” 

öğrencilerin duygusal zekâ düzeylerine etkisinin incelenmesidir. 

3. Problem Cümlesi 
 

Duygusal Zekâ Temelli Psikoeğitim Programı öğrencilerin duygusal zekâ düzeyleri üzerinde etkili midir? 

4.Yöntem 

4.1.Araştırma Modeli 

“Tek Grup Ön Test/Son Test Modeli” olarak belirlenmiştir. Deney ve Kontrol grupları oluşturularak Duygusal 

Zekâ Ölçeği Toplam puanı düşük olan öğrenciler deney grubuna, yüksek olan öğrenciler kontrol gurubuna alın- 

mıştır. Deney gurubunda olan öğrencilere Duygusal Zekâ Temelli Eğitim Programı uygulanarak eğiti programı- 

nın etkililiği öntest – sontest uygulanarak ortaya konulmaya çalışılmıştır (Karasar, 2005). 

Araştırmada katılımcıların seçiminde ölçeklerden düşük puan alanlar araştırmaya dâhil edilmiş olup yüksek puan 

alanlar araştırma dışında tutularak gruptan olabildiğince yüksek verim elde edebilecek üyelerin alınması amaç- 

lanmıştır. Puanları birbirine yakın olan gönüllü bireyler kura yöntemiyle seçkisiz olarak deney ve kontrol grubu 

olarak ataması yapılmıştır (Karasar, 2005). 

4.2. Örneklem/Araştırma Grubu 

Araştırma kapsamında 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılında İstanbul ilinde öğrenimlerine devam eden 12. Sınıf 

düzeyini tamamlamış üniversiteye hazırlanan 12 kadın 12 erkek toplam 24 öğrenci ile çalışılmıştır. Öğrenciler 

seçilirken 24 gönüllü öğrencinin doldurduğu “Duygusal Zekâ Ölçeği” toplam puanları düşük düzeyde olan 5 

kadın 5 erkek toplam 10 öğrenci seçilmiştir. 

4.3. Veri Toplama Araçları 

 
4.3.1. Duygusal Zekâ Ölçeği Kısa Formu 

Petrides ve Furnham (2000a, 2001) tarafından geliştirilen Duygusal Zekâ Özelliği Ölçeği–Kısa Formu’nun (DZÖÖ- 

KF) Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliğinin incelenmiştir. Çalışma 464 üniversite öğrencisi üzerinde yü- 

rütülmüştür. Ölçeğin dil geçerliği ve eşdeğerliği İngilizce ve Türkçe formlardan elde edilen puanlar arasındaki 

pozitif korelasyonla desteklenmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini incelemek için yapılan Açıklayıcı Faktör Analizi 

sonucunda, 20 maddeden oluşan dört faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen bu yapının örneklem verisine 

iyi uyum gösterip göstermediğini anlamak amacıyla yürütülen Doğrulayıcı Faktör analizi sonuçları ise ölçeğin 

uygulandığı örnekleme uyumunun iyi olduğunu göstermiştir. DZÖÖ-KF’nun iç tutarlılık güvenirlik katsayısı öl- 

çeğin tamamı için .81, test-tekrar test güvenirlik katsayısı ise .86 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar DZÖÖ-KF’nun 

Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir (Deniz, Özer ve Işık, 2013). 

4.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 
 

Araştırmada toplanan verilerin istatistiksel analizleri SPSS İstatistik 26 versiyonu ile gerçekleştirilmiştir. Araştır- 

maya katılan kişilerin merhamet ve duygusal zekâ ölçeklerinin ortalama ve standart sapma değerleri bulunmuştur. 
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Duygusal zekâ ölçeklerinde deney ön test, ve deney son test gruplarının ortalamaları arasında farklılık olup olma- 

dığının tespiti için Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testi kullanılmıştır. Tüm çalışmada anlamlılık düzeyleri 0,05 

ve 0,001 değerleri dikkate alarak gerçekleştirilmiştir. 

5. Bulgular ve Yorum 
 

Duygusal zekâ ölçeği için kontrol ön test, deney ön test, kontrol son test ve deney son test olmak üzere 2 farklı 

grup oluşturulmuştur. Her bir grupta on kişi mevcuttur. Oluşturulan kontrol ön test, deney ön test, kontrol son 

test ve deney son test gruplarına Duygusal Zekâ Ölçeği uygulanmış olup, elde edilen ortalama ve standart sapma 

değerleri Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Merhamet ve duygusal zekâ grupları arasındaki anlamlılık düzeyleri 
 

Duygusal Zekâ Ölçeği Deney Ön Test Ortalaması 10 3,2000 ,55277 

Deney Son Test Ortalaması 10 4,2550 ,40991 

Anlamlılık düzeyleri: *p<0,05, **p<0,01 

Duygusal zekâ ölçeğinden elde edilen deney ön test ortalaması ile deney son test ortalaması arasındaki fark an- 

lamlı bulunmuştur (p<0,05). 

Öğrencilere uygulanan duygusal zeka temelli psikoeğitim programı öğrenciler üzerinde etkili olmuştur. 
 

6. Tartışma ve Yorum 

Araştırma sonuçları kapsamında ilgili alanyazın incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin duygusal zeka sevi- 

yelerindeki artışın kontrol grubu öğrencilerinde görülmemiş olması programın etkililiği ile açıklanabilir. Bu bul- 

gu DiNatale (2000), K. Coşkun (2015), Köksal (2007), Nelis, vd. (2009), Tufan (2011), Zorlu-Uğur’un (2015), 

Mavruk-Özbiçer (2018) duygusal zekayı geliştirme programına katılan kişilerin katılmayanlara göre duygusal 

zeka puanlarının artması ilgili araştırmalar ile sonuçlar açısından benzerlik göstermektedir. 

7. Sonuç ve Öneriler 

 
7.1. Uygulayıcılara Öneriler 

 

Farklı örneklem grupları ile psikoeğitim programının etkililiği sınanabilir. Bu şekilde farklı gruplar üzerinde ça- 

lışmanın etkili olup olmadığı konusunda alanyazına yeni veriler kazandırılabilir. 

7.2. Araştırmacılara Öneriler 

Farklı değişkenler ile çalışma yeniden organize edilebilir Örneklem grubunun sayısı ve çeşitliliği artırılarak yeni 

araştırmalar planlanabilir. 
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HİTİTLERE İLİŞKİN BİLGİLER BAĞLAMINDA “ANTIQUITATES IUDAICAE” İLE “ESKİ 

AHİT”İN KARŞILAŞTIRILMASI 

Araştırma Görevlisi Efecan Anaz 

Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, anaz@ankara.edu.tr 
 

ÖZET 

M. S. 1. yy’da yaşamış olan Flavius Iosephus hem bir entellektüel Yahudi soylusu hem de Roma İmparatorluğu 

açısından önemli bir tarihçidir. Roma ile Yahudiler arasında gerçekleşen savaşta önceleri Yahudilerin tarafında 

yer almış; ancak daha sonra Roma’nın faydasına olan işler yaparak, Roma’nın İsrail coğrafyasını fethetmesi süre- 

cinde önemli katkılar sunmuştur. Bunun neticesinde hem Roma vatandaşlığına geçmiş hem de Roma İmpatorluğu 

kendisine birtakım imtiyaz hakkı tanımıştır. Bu çalışmanın amacı onun, başlangıcından yaşamış olduğu döneme 

kadar olan süreyi kapsayan Yahudi Tarihi’ni anlattığı “Antiquitates Iudaicae” ile “Eski Ahit”te yer alan Hititlere 

ilişkin bilgilerin karşılaştırılmasıdır. Bugüne kadar başka bağlamlarda bu iki eserin karşılaştırılması yapılsa da, 

bizim ele aldığımız bağlamda bir çalışmanın akademik camiada bulunmaması, bizi bu çalışmayı yapmamıza teş- 

vik eden en önemli unsurdur. Söz konusu çalışma yapılırken diğer filolojik ve arkeolojik verilerden ve değerlen- 

dirmelerden de yararlanılmıştır. Yapılan çalışmada Eski Ahit ile Iosephus’un Hititlere ilişkin anlatıları arasında 

çok az benzerlik bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte Iosephus’un Hititleri sıklıkla, Kenanlılar olarak 

adlandırdığı görülmektedir. Ele aldığımız konu bağlamında M. Ö. 2. binyıla ait bilgilerde iki eser arasındaki 

benzerliğin hemen hemen çok az olduğu söylenebilir. M. Ö. 1. binyıldaki bazı bilgilerde ise sınırlı da olsa belli 

başlı benzerliklerin görüldüğü tespit edilmiştir. Karşılaştırmanın değerlendirmesi yapılırken, genel bir çerçeve 

içerisinde Iosephus’un tarihçiliği ile ilgili yorumlarda da bulunulmuştur. 

 

THE COMPARISON BETWEEN “ANTIQUITATES JUDAICAE” AND “OLD TESTAMENT” IN THE 

CONTEXT OF INFORMATION ABOUT THE HITTITES 

Research Assisstant Efecan Anaz 

Ankara University Graduate School of Social Sciences, anaz@ankara.edu.tr 
 

ABSTRACT 

 

Flavius Josephus, who lived in the 1st century AD, is both an intellectual Jewish noble and an important historian for 

the Roman Empire. In the Roman-Jewish War, he was first on the side of the Jews; however, he later made important 

contributions in the Romans’ conquest of Israel by doing something for the benefit of them. Consequently, he beca- 

me Roman citizen and the Roman Empire gave him some privileges. This study’s aim is comparing the information 

about the Hittites in the “Old Testament” with the “Antiquitates Judaicum” in which the Jewish History from the 

beginning to the time he lived is told. Although comparisons of these two works have been made in other contexts 

up to now, the absence of an academic study in this context is the most important factor encouraging us to do this 

study. While doing this study, other philological and archaeological data and assessments are also used. In the study, 

it is determined that there is very little similarity between the two works’ narratives about the Hittites. Besides, it 

is seen that Josephus often called the Hittites as the Canaanites. In the context of our subject, it can be said that the 

similarity between the two works is very little in the information of the 2nd millennium BC. It is determined that 

certain similarities, albeit limited, are observed in some information of the 1st millennium BC. While assessing the 

comparison, comments on the historiography of Josephus are also made in a general framework. 
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Giriş 
 

Kudüs’ün seçkin ailelerinden birinde doğan Iosephus (Antik Grekçe Iώσηπος) (M. S. 37) (Iosephus, Vita, 1), Yahudi 

bir rahip olan Simon Psellus (Σίμων ό Ψελλὸς)’un oğullarından Matthias (Ματθίας)’ın ikinci oğludur (Iosephus, 

Vita, 3–5). Annesi, eskiden Haşmanoyim Hanedanlığı’nı yönetmiş soylu bir aileden gelmiştir (Iosephus, Vita, 2). 

Küçük yaşlardan itibaren Yahudi toplumunda seçkin bir yere sahip olan Iosephus, Roma İmparatoru Vespasianus 

döneminde Roma ile Yahudiler arasında yapılan savaşlar boyunca, zaman zaman İsrailoğulları’na liderlik yapmış; 

zaman zaman da, kendi halkı tarafından hain olarak görülme ihtimalini de göze alarak, iki taraf arasında arabulucu- 

luk yapmaya çalışmıştır (Iosephus, BJ, II, 569–647; III, 29–61; 120; 142–4; 193–206; 253–339; 344–54; 361–91; 

398; 409–11; 438–9; 443–4; IV, 366–502; 585–621; 656–663; V; VI; Vita, 9; 17–29; 62–3; 414–21). 

Kudüs’ün ele geçirilmesinden sonra Roma tarafından kendisine, Roma vatandaşlığı da dâhil olmak üzere, birta- 

kım ayrıcalıklar verilmiş ve bundan sonra kendisi “Flavius Iosephus” olarak anılmıştır (Iosephus, BJ, VII, 116– 

22; Vita, 422–27; Mason, 2001, s. ix). Yazar ölümüne kadar da Roma’da büyük bir saygı görmüştür (Iosephus, 

Vita, 428–9). Çalışmamızın ana eksenini oluşturan unsurlardan birisi olan ve başlangıcından Iosephus’un yaşa- 

dığı zamana kadarki Yahudi Tarihi’nin anlatıldığı “Antiquitates Iudaicae” isimli eserdeki bilgileri de Romalıların 

Kudüs’ü ele geçirmesiyle birlikte elde etmiştir (Iosephus, Vita, 417–21). 

M. Ö. 17. yy’da Orta Anadolu’daki Hattuša (Boğazköy)’da kurulan ve M. Ö. 2. binyıl boyunca hem Anadolu’da 

hem Kuzey Suriye’de etkili bir devlet olarak tarih sahnesinde yer alan Hitit Krallığı, M. Ö. 12. yy’ın başlarında 

birtakım nedenlerle yıkılmıştır. Bunun hemen sonrasında Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Suri- 

ye’de, Hititlerin ardılı/devamı olarak sayılmakla birlikte çeşitli etnik unsurlardan meydana gelen, “Geç Hitit Dev- 

letleri” adı altındaki küçük şehir devletlerinin, M. Ö. 7. yy’ın sonuna kadar varlıklarını sürdürdükleri görülmüş- 

tür. Antiquitates Iudaicae isimli eserinde Iosephus’un, M. Ö. 6. yy’ın başında Yahudilerin Babil sürgünündeyken 

yazılmaya başlandığı düşünülen Eski Ahit’ten (Rogerson, 2003: 153–4) bolca yararlandığı görülmüştür. Eserinde 

verdiği bilgilerde Eski Ahit’e paralel ve zıt düşen durumlar bulunmaktadır. 

Çalışmamızda Flavius Iosephus’un Antiquates Iuidacae ile Eski Ahit’te Hititlere ilişkin verilen bilgiler 

karşılaştırmalı olarak incelenip değerlendirilecektir.1 Ayrıca bu süreçte diğer filolojik ve arkeolojik verilerden de 

yararlanılacaktır. 

M. Ö. 2. Binyıla Ait Bilgiler 

Eski Ahit’te Hititlerle ilgili yapılan ilk atıf büyük tufandan sonra Hititlerin, Nuh Peygamber’in oğullarından Ham’ın 

oğlu Kenan’ın soyundan geldiğine dair yapılan atıftır (1. Tarihler, 1: 8 – 16; Yaratılış, 10: 6 – 18). Iosephus ise 

Kenan’ın soyundan gelenlere yer verdiği bölümde Hititlerden bahsetmemiştir (Iosephus, AJ, 1, 6, 2). Daha sonra 

Yehova İbrahim Peygamber’e, Hititlere ait toprakların da bulunduğu Levant bölgesini kendisine verdiğini söylemiş- 

tir (Nehemya, 9: 8; Yaratılış, 15: 17 – 21).2 Iosephus ise yine Hititlerden bahsetmemiştir (Iosephus, AJ, 1, 6). Eski 

Ahit’te İbrahim Peygamber’in karısı Sara Filistin’deki Hebron yakınlarında hayatını kaybettiği yazılıdır. Bunun 

üzerine peygamber orada bulunan Hititlerden karısı için bir mezar istemiş ve Hititler de bunu hemen kabul etmiştir- 

ler. Peygamber ise özellikle Efron isimli bir Hititlinin bölgedeki arazinin içinde yer alan bir mağarayı parayla satın 

almak istemiştir. Efron bunu reddetse de peygamber ısrarcı olmuş ve sonunda 400 şekel gümüş karşılığı araziyi satın 

almış, karısını da oraya gömmüştür. Hititler de bunu onaylamıştır (Yaratılış, 23). Iosephus ise hikâyeyi olduğu gibi 

doğrulamakla birlikte, buradaki Hititlileri Kenanlı olarak tanıtmıştır (Iosephus, AJ, 1, 14). İbrahim Peygamber de 

öldüğü zaman oğulları İshak ve İsmail tarafından aynı yere gömülmüştür (Yaratılış, 25: 9–10; Iosephus, AJ, 1, 17). 

Eski Ahit’te İshak’ın oğullarından Edomlu Esav’ın, Hititli Beeri’nin kızı Yudit ve Hititli Elon’un kızı Basemat’la 

evlendiği yazmaktadır. Bu kadınlar İshak’la onun karısı Rebeka’nın başına dert olmuşturlar. Öyle ki Annesi 
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Rebeka İshak’a “Bu Hititli kadınlar yüzünden canımdan bezdim”, demiş ve Esav’ın kardeşi Yakup’un da Hititli 

kızlarla evlenmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etmiştir (Yaratılış, 26: 34–5; 27: 46). Daha sonra Esav Hititli 

Elon’un kızı Âda ile de evlenmiş ve tüm maiyetiyle birlikte Edom’u terketmiştir (Yaratılış, 36: 1–8). Iosephus 

Esav’ın ilk önce Âda ve Esebeon’un kızı Aholibamah ile evlendiğini ve her iki kızın da Kenanlı olduğunu anlat- 

mıştır (Iosephus, AJ, 1, 18, 4). Daha sonra ise İsmail’in kızı Basemat ile evlilik yaptığını ve İshak’ın Kenanlıları 

sevmediği için bu evliliğe karşı çıktığını söylemiştir (Iosephus, AJ, 1, 18, 8). Eski Ahit’te İshak’ın ölümünden 

sonra Esav’ın gittiği yerin Edom olduğu bildirilmiştir (Iosephus, AJ, 2, 1, 1). İshak ve Rebeka da İbrahim ve 

karısı Sara’nın yanına gömülmüş, Yakup da oğullarına kendisini ve ilk karısı Lea’yı buraya gömmelerini vasiyet 

etmiştir (Yaratılış, 49: 29–32). Oğulları da vasiyeti yerine getirmiştirler (Yaratılış, 50: 12–3). Iosephus ise sadece 

İshak ve Yakup’un gömülüşünü anlatmıştır (Iosephus, AJ, 1, 22; 2, 8, 1). 

Eski Ahit’te, her ne kadar tarihsel belgelerle kanıtlanamasa da, M. Ö. 13. yy’da yaşadığı tahmin edilen Musa Pey- 

gamber’in, İsrailoğullarına, Levant’taki diğer bütün halklar gibi, Hititlere ait yerleşimlerin de yok edilmesinin 

tanrının buyruğu olduğunu söylediği; bunun nedeninin bu halklarınn ilahlarına taparken yaptıkları iğrençliklere 

uymayı onlara öğretme ve de dolayısıyla, Yehova’ya karşı günah işlemeye ihtimali olduğunu belirttiği yazmak- 

tadır (Yasa’nın Tekrarı, 20: 17–8). Bu nedenle ailelerin onlara kız vermemelerini ve oğullarına da onlardan kız 

almamalarını öğütlemiştir. İsrailoğulları’ndan olmayanların sunakları yıkılacak, dikili taşları parçalanacak, Aşe- ra3 

onların putlarını devirecek, öbür putları da yakılacaktır (Yasa’nın Tekrarı, 7: 1–6). Peygamber adamlarını coğrafi 

keşif için Levant’ın dört bir yanına göndermiş, geri dönen adamlar da, diğer topluluklar ve yaşadıkları 

 

bölgelerle birlikte, Hititlerin dağlık bölgelerde yaşadıklarını rapor etmiştirler (Çölde Sayım, 13: 29). Yehova da 

İsrailoğullarını Mısır’dan çıkaracağını söylemiş ve Musa Peygamber’in onları götüreceğini söylediği bölgeler 

arasında Hititlerin olduğu yerleşimlerin de olduğunu vurgulamıştır (Mısır’dan Çıkış, 3: 8). Öbür halklara hastalık 

 

veya kötülük salacağını söyleyerek, İsrailoğulları gittikleri yerlerde çoğalana kadar diğer halkları yavaş yavaş  

 

 

1 Iosephus’un eserleri ve Eski Ahit’in karşılaştırılmasıyla ilgili bkz. Feldman ve Hata, 1989. Öte yandan İsrail ve çevresinde M. Ö. 2 ve 1. binyıla ait Hitit maddi kültür 

kalıntılarının da bulunduğu bilinmektedir. Ancak Kudüs’te bu kalıntılara rastlanılmamıştır. Bkz. Gilan, 2013: 39–52. 

2 Peygamber’in Lut şehrini kurtarmak için savaştığı kralların arasında yer alan Goyyim Kralı Tid’al’in ismini Hititçe Tuthaliya kelimesiyle özdeşleştirenler vardır. Bkz. 

Singer, 2006: 727-30. Daha sonraki dönemlerde bu isme sahip dört Hitit kralı tahta çıkmıştır. Bkz. Bryce, 2005: xv. Iosephus ise Tid’al’i Asurluların Sodomlularla yaptığı 

savaşta bir Asur komutanı olarak anlatmıştır. Bkz. Iosephus, AJ, 1, 9. 

 

yurtlarından kovacağını belirtmiştir (Mısır’dan Çıkış, 23: 28–30; 33: 2-3; 34: 11). Iosephus Yehova’nın dini 

öğütlerinden bahsetmemiş, aynı şekilde Hititlerden de söz etmemiştir (Iosephus, AJ, 2, 10-3, 13). Eserinde Musa 

Peygamber’in keşif için gönderdiği adamlar Mısır, Kenan, Hama ve Lübnan Dağı’ndan söz ederken, Hititlerden 

bahsetmemiştirler (Joseph AJ, 3,14). 

Eski Ahit’te Mısır’dan çıktıktan sonra Yehova, Musa Peygamber’den sonra İsrailoğullarının başına geçen Yuşa 

Peygamber’in hükmedeceği yerler arasında Hitit ülkesinin de olacağını söylediği yazılmaktadır (Yeşu, 1: 4). Kuze- 

ye doğru ilerleyen İsrailoğullarına karşı kurulan ittifakta Hitit halkları da yer almıştır. Yapılan savaşı İsrailoğulları 

kazanmış ve tüm düşmanlarını yok ederek ele geçirdikleri şehirleri yağmalamıştır (Yeşu, 3: 10; 9: 1–2; 11; 12: 7–8; 

24: 11). Iosephus Hititlerin yerine söz konusu ülkenin Kenanlılara ait olduğunu belirtmiş ve Kenanlıları karşı saf- 

larda saymıştır (Iosephus, AJ, 5, 1).4 Eski Ahit’te Yuşa Peygamber’den sonra yayılımını sürdüren İsrailoğulları’nın 

Beytel5 önlerine geldiklerinde, o kentten olan bir adama, kendilerine casusluk yapması karşılığında onu affede- 

ceklerini söyledikleri, adamın da yaptığı casusluk karşılığında ailesiyle birlikte oradan kaçarak Hitit topraklarında 

Luz isimli bir kent kurduğu şeklinde ifadeler geçmektedir (Hakimler, 1: 22-26). Söz konusu yayılım bittikten 

sonra Yehova’nın İsrailoğullarını sınamak amacıyla dokunmadığı halklar arasında Hititler de vardır. İsrailoğulları 

ise onun buyruklarına uymamış; diğer topluluklardan kız alıp kız vererek, onların ilahlarına tapmıştır (Hakimler, 

3: 1–6). Iosephus da İsrailoğullarına casusluk yapan bir adamdan bahsetmiş; ancak onun kimliğini belirtmemiştir. 

Ayrıca bu kişinin yeni bir şehir kurduğuna dair herhangi bir ifadesine de rastlanmamıştır (Iosephus, AJ, 5, 2, 6). 

 

M. Ö. 1. Binyıla Ait Bilgiler 
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Eski Ahit’te, M. Ö. 2. binyılın sonu ile M. Ö. 1. binyılın başında İsrail Krallığı’nın ilk kralı olan Saul ile Yehudah 

kabilesinden Yishai’ın oğlu David arasındaki mücadeleye yer verilmiştir (yaklaşık olarak M. Ö. 1015–990).6 

Filistin çöllerinde Saul’den kaçan David, Saul’un kendi kampının yakınına gelip ordusuyla kamp kurduğunu 

görmüş ve bunun üzerine komutanları Hititli Ahimelek ile Seruya oğlu Avişay’a, Saul’un kampına kendisiyle 

birlikte gelip gelmeyeceklerini sormuştur. Yalnızca Avişay bu teklifi kabul etmiştir (1. Samuel, 26: 1–6). Iosephus 

ise Ahimelek’in de teklifi kabul ettiğini söylemiştir. Aynı zamanda bu kişinin Hititli olduğunu da teyit etmiştir 

(Iosephus, AJ, 6, 13, 9).7 Eski Ahit’te Hama8 Kralı Toi’nin,9 David’in Zobah10 Kralı Hadadezer’in ordusunu boz- guna 

uğrattığını duyduğu yazmaktadır. Kendisi de Hadadezer ile savaşmış olan Toi, oğlu Yoram ile birlikte krala altın, 

gümüş ve tunç armağanlar göndermiştir (2. Samuel, 8: 9–12. 1. Tarihler, 18: 9–10). Iosephus bu hediyeleri altın, 

gümüş ve pirinç kaplar olarak tanımlamıştır (Iosephus, AJ, 7, 5, 4). 

Eski Ahit’teki ikinci Hititli komutanın ismi ise Uriya’dır (2. Samuel, 23: 39. 1. Tarihler 11: 41). David Kudüs’teki sa- 

rayında otururken Hititli Uriya’nın karısı Bat-Şeva’yı görüp onu beğenmiş ve onunla cinsel ilişkiye girmiştir. Kadın 

hamile kalınca David’e haber göndermiştir. Bunun üzerine David Uriya’yı saraya çağırmış, onu burada birkaç gün 

oyaladıktan sonra Ammon Krallığı’nın11 başkenti olan Rabba kentindeki kuşatmaya katılması için komutan Yoav’ın 

yanına göndermiştir. Yoav’a yazdığı mektupta, Uriya’nın savaşın en hareketli cephesine yerleştirilerek ölmesinin 

sağlanmasını emretmiştir. Bir süre sonra Uriya’nın öldüğü haberi gelmiştir. Ardından Bat-Şeva David’in karısı ol- 

muş ve ona bir çocuk doğurmuştur. Bu durum Yehova’nın hoşuna gitmemiştir. Çünkü daha önce onun tüm emir- 

lerine uymuş olan David, Yehova’nın bu emrine uymamıştır (2. Samuel, 11). Yehova Natan Peygamber’i David’e 

göndererek, çocuğun öleceğini söylemiştir. David bunun olmaması için oruç tutmuştur; ancak çocuk ölmüştür. Daha 

sonra David ve Bat-Şeva’nın ikinci oğlu olmuş ve ona Süleyman ismi konulmuştur. Yehova ise ona, peygamber Na 

tan aracılığıyla, Yedidyah ismini vermiştir (2. Samuel, 12: 1–25). Iosephus da hikâyeyi doğrulamış; ancak Uriya’nın 

kimliği hakkında bilgi vermemiştir. İkinci çocuğun adını Süleyman koyan kişinin Natan Peygamber olduğunu ileri 

sürmüştür (Joseph AJ, 7, 7, 1–4). Bunların dışında Iosephus, Filistin’deki bir sefer sırasında David’in komutanların- dan 

birisi olarak Hititli Sibbekay (Σαβρήχης ὁ Χετταῖος) isimli birisi olduğunu da ifade etmiştir (Joseph AJ, 7, 12, 2); 

ancak Eski Ahit’e göre ise bu isim Hititli değil Huşalıdır (2. Samuel, 21: 18; 1. Tarihler, 20: 14). 
 

 

 

 

 

 

 

Eski Ahit’te kral Solomon (M. Ö. 970–930)’un, Hititlerin de aralarında olduğu İsrailoğullarından olmayan topluluk- 

lara angarya işlerini yaptırdığı yazmaktadır (1. Krallar, 9: 20–1; 2. Tarihler, 8: 7–8). Iosephus tüm bu toplulukları 

Kenanlı olarak görmüştür. Onların yaşadığı bölgenin Lübnan Dağları’ndan başlayıp Hama’ya kadar uzandığını 

belirtmiştir (Iosephus, AJ, 8, 6, 3). Eski Ahit’te kralın Mısır ve Keve’den at getirttiği ve ayrıca tüccarlarının da Ke- 

ve’den at satın aldığı yazmaktadır. Mısır’dan getirilen bir savaş arabasının fiyatının 600 şekel gümüş, bir atın ise 150 

şekel gümüş olduğu bilinmekte ve bunlarının Hitit ve Arami krallara satıldığı ifade edilmektedir (1. Krallar, 10: 28 

– 9; 2. Tarihler, 1: 16 – 7).13 Iosephus ise sadece savaş arabasının 600 drahmi gümüş karşılığında Mısırlı tüccarlardan 

alındığını belirtmiştir. Bu arabaların Suriye ve Fırat’ın ötesindeki krallara gönderildiğini de eklemiştir (Iosephus, AJ, 

8, 7, 4). Eski Ahit’te Solomon’un evlendiği kadınların olduğu topluluklar arasında Hititlerin de olduğu söylenmiştir 

(1. Krallar, 11: 1). Iosephus ise kadınların kimliklerini anlatırken Hititlerden bahsetmemiştir (Iosephus, AJ, 8, 7, 5). 

Eski Ahit’te İsrail Kralı Yoram (M. Ö. 852–841)’ın hükümdarlığı zamanında Aram-Damaskus14 Kralı Ben-Ha- 

dad15 Samiriye kentini kuşatırken, Yehova’nın Arami ordugâhında savaş arabaları ve atlarıyla yaklaşan büyük bir 

ordunun çıkardığı seslerin duyulmasını sağladığı yazmaktadır. Bunun üzerine Aramiler, İsrail kralının Mısır ve 

Hitit krallarını kendilerine karşı kiraladıklarını zannedip ordugâhı terketmiştir (2. Krallar, 7: 6). Iosephus bura- 

daki krallardan birisinin Mısırlı olduğunu doğrulamakla birlikte; ikinci kralın adalar kralı olduğunu bildirmiştir 

(Iosephus, AJ, 9, 4, 5). 

Eski Ahit’te M. Ö. 8. yy’ın ortalarında, Siyon ve Samiriye’deki İsrailoğullarına ait yerleşimlerin Kalne,16 Hama 

ve Filistlerin Gat17 kentlerinden daha iyi durumda olduğu bildirilmektedir (Amos, 6: 1–2). Iosephus ise bu döne- 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

140 
 

mi anlatırken söz konusu kentlerden bahsetmemiştir (Iosephus, AJ, 9, 10–1). Eski Ahit’te M. Ö. 8. yy’ın sonunda 

Asur Kralı Sanherib’in İsrailoğullarını Kudüs’ü yıkmakla tehdit ettiği yazmaktadır. Kral kentin sonunun Kalne,18 

Karkamis,19Hama,20 Arpat21 ve Samiriye22 gibi olacağını söylemiştir (Yeşeya, 10: 7–11). Yehova ise bir gün mut- laka 

içinde Hama’nın da yer aldığı kaybedilmiş toprakların geri kazanılacağını müjdelemiştir (Yeşaya, 11: 10–6). 

Iosephus bu ayrıntılara değinmeyerek sadece Kudüs’ün kuşatılmasını anlatmıştır (Iosephus, AJ 10, 1). 

Bununla birlikte Demir Çağı’nda Toros Dağları’nın kuzeyinde Tabal denen ve küçük Geç Hitit krallıklarından 

oluşan konfederatif bir yapıya da ismini veren ve de genel olarak Eski Ahit’teki Tabal ile özdeşleşen bölgenin 

Fenike’deki Sur (= Tyros) kentiyle ticari ilişkileri olduğu belirtilmiştir (Hezekiel, 27: 1). Bu bölgede yakın za- 

manda büyük bir kıyım yaşandığı toprak altında yatan binlerce asker olduğu ifade edilmiştir (Hezekiel, 36: 26–7). 

Iosephus ise İsrailoğullarının sürgün yıllarındaki bu ayrıntıları bizlere aktarmamıştır (Iosephus, AJ, 10, 9). 

Eski Ahit’te M. Ö. 6. yy’ın ilk çeyreğinde İsrailoğulları Babil’de sürgündeyken Kudüs’ün içinde bulunduğu 

kötü durumun anlatıldığı bölümde kullanılan bir alegoride, kentin eskiden Kenan ülkesine ait olduğu ve orada 

yaşayan toplulukların Amurrular23 ve Hititler olduğu söylenmiştir (Hezekiel, 16: 1–3). Babil’in Persler tarafından fethi ve 

İsrailoğullarının Kudüs’e yeniden dönmeye başlamasıyla beraber (Iosephus, AJ, 11, 1–4), Eski Ahit’e göre, Pers 

Kralı I. Artakserkses (M. Ö. 465–424) döneminde, bir rahip ve aynı zamanda kâtip olan Ezra da bir grup Yahudi ile 

birlikte Kudüs’e dönmüştür (Ezra, 7–8). 

Kentin yöneticileri İsrailoğullarının, aralarında Hititlerin de olduğu diğer topluluklar ile evlilik yaptıklarını, böy- 

lece kutsal soyun yabancılarla karıştığını ve buna kentin önderleri ve görevlilerinin öncülük ettiğini söylemiştir- 

ler (Ezra, 9: 1–2). Iosephus ise bu olayları anlatırken diğer toplulukların adını vermemiştir. Ayrıca olayın geçtiği 

dönemin I. Artakserkses (Ἀρταξέρξης) dönemi değil onun babası olan I. Kserkses (Ξέρξης) (M. Ö. 486–465) 

dönemi olduğunu da belirtmiştir (Iosephus, AJ, 11, 5, 1–3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kenan’da aşk, bereket ve deniz tanrıçasıdır. Bkz. Batuk - Köroğlu, 2016. 

3 Mısır kaynaklarına göre bu yüzyılda önce I. Seti, ardından da II. Ramses zamanlarında Filistin-İsrail bölgesinde çıkan isyanlar firavunlar tarafından bastırılmıştır. 

Bkz. ARE III, n. 89–90. 
 

Eski Ahit’te Yakup’un rüyasında melekleri ve Tanrıyı gördüğüne inanılan yer. Bkz. Yaratılış, 35: 1-15. 

4 Söz konusu mücadele için bkz. I. Samuel, 16: 1–30: 31. İsrail krallarının kronolojisi için bkz. Young, 2005. 

5 İlgili kısım Antik Grekçe orijinal metinde şu şekilde geçmektedir: “Δαυίδης δὲ ἀκούσας τὸν Σαοῦλον ἐπ᾽ αὐτὸν ἥκοντα πέμψας κατασκόπους ἐκέλευσε δηλοῦν αὐτῷ, 

ποῦ τῆς χώρας Σαοῦλος ἤδη προεληλύθοι. τῶν δ᾽ ἐν Σίκελλα φρασάντων διανυκτερεύειν διαλαθὼν τοὺς ἰδίους εἰς τὸ τοῦ Σαούλου στρατόπεδον παραγίνεται ἐπαγόμενος 

τὸν ἐκ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ Σαρουίας Ἀβισαῖον καὶ Ἀβιμέλεχον τὸν Χετταῖον.” 

6 Orta Suriye’de Asi Nehri’nin üstünde bulunan Hama, önceleri Hititlerin, daha sonra ise Aramilerin hâkimiyetine girmiş bir krallıktır. Bkz. Bryce, 2012: 133–8. 

7 Bahsi geçen kralın, Walistin Kralı II. Taita olabileceğine dair değerlendirmeler mevcuttur. Bkz. Weeden, 2013: 18. 

8 Zobah Krallığı için bkz. Bryce, 2012: 179–80. 

9 Eski Ahit’te geçen bir krallıktır. Arkeolojik veriler, krallığın Ürdün’de olduğunu göstermektedir. Bkz. Smit, 1989. 

10 Huşa için bkz. 1. Tarihler, 4: 4. 

 
Genel olarak Keve’nin Kilikia’nın eski adı olan Que olduğu tahmin edilmektedir. Ancak bazı araştırmacılar Que’nin konumu nedeniyle metinde Mısır denen yerin 

Kappadokia olabileceğini iddia ederlerken; Que’nin de filolojik nedenlerden dolayı Byblos (Gebal) ile eşleştirilebileceğini savunmuşturlar. Bkz. Tadmor, 1961. Bununla 

birlikte Eski Ahit’in bazı çevirilerinde Que’nin bir Mısır ülkesi olduğunu da görmekteyiz. Bkz. Ünal, 2006: 69. 

11 Aram–Damaskus Krallığı için bkz. Bryce, 2012: 175–8. 

12 Asur kaynakların göre kralın ismi Hadadezer’dir ve bu kral III. Salmanasar’a karşı oluşturulan koalisyonda yer almıştır. Bkz. RIMA III, n. 23, 37–9. Koalisyonda Hama 

kralı olarak Irhuleni’yi de görmekteyiz. Luvice kaynaklarda bu isim Urhilina olarak geçmektedir. Bkz. CHLI I, HAMA 4; HINES; HAMA 8; HAMA 1–3; HAMA frag. 4. 

13 Kalne, Geç Hitit krallıklarından Patina (Asur kaynaklarında Unqi)’nın başkenti Kinalua’dır. Bkz. Wood, 2011: 247. Ayrıca Eski Ahit’te büyük tufandan sonra kentte 

kral Nemrut’un hüküm sürdüğü belirtilmektedir. Bkz. Yaratılış, 10: 8–10. 

14 Filistin’in kuzeydoğusuna lokalize edilen yerleşimdir. Bu yerleşimin ismi Amarna Mektupları’nda da geçmektedir. Bkz. Na’aman, 2011. 

15 Patina Krallığı, M. Ö. 738’de Asur Kralı III.Tiglat-Pileser tarafından yıkıllmış ve krallığın başkenti Kinalua da Asur topraklarına katılmıştır. Bkz. Tigl., III, n. 12 

16 Türkiye ve Suriye sınırında Fırat Nehri’nin ortasında yer alan Karkamış kenti, M. Ö. 2. binyıldan beri bölgede önemli bir güç olmayı sürdürmüştür. M. Ö. 14. yy’ın 

ikinci yarısında Hitit Kralı I. Šuppiluliuma tarafından Hitit Devleti’nin vasalı haline gelen kent, bu devletin yıkılmasından sonra Hitit geleneğinin en önemli temsilcisi 

olarak varlığını sürdürmüş; ancak M. Ö. 717’de Asur Kralı II. Sargon tarafından yıkılmıştır. Bkz. Bryce, 2012: 83-98; CS II, 118A. 
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17 Krallık, M. Ö. 720’de II. Sargon tarafından yıkılmıştır. Bkz. CS II: 118A, C, E. 

18 Kuzey Suriye’deki Tell Rıfat yerleşiminde yer alan kent, M. Ö. 9. yy’ın ilk yarısında kurulan Arami Bit-Agusi Krallığı’nın başkentidir. M. Ö. 740’ta III. Tiglat-Pi- 

leser tarafından yıkılmıştır. Bkz. Bryce, 2012: 165–8. 

19 Kent M. Ö. 720’de II. Sargon tarafından yıkılmıştır. Bkz. Na’aman, 1990. 

20 M. Ö. 2. binyılda Suriye’de etkin olan Amurrular ile ilgili bilgi için bkz. Singer, 1991. 

21 . Ö. 2. binyılda Suriye’de etkin olan Amurrular ile ilgili bilgi için bkz. Singer, 1991. 
 

Sonuç 
 

Çalışmamızın konusu olan Antiquitates Iudaicae ve Eski Ahit’te Hititlere dair verilen bilgilerin karşılaştırılmasının 

sonuçlarını analiz ettiğimizde, öncelikle şunu belirtmeliyiz ki iki eserin yazımı arasında yaklaşık 6 yüzyıldan fazla 

bir zaman farkı vardır. Dolayısıyla Yahudilerin Eski Ahit’i yazmaya başladıkları dönemde bulundukları coğrafyaya 

dair izlenimleri ile Iosephus’un Kudüs’ten elde ettiği belgelere dayalı bilgilerin arasında farklılıkların bulunmasının 

kaçınılmazdır. Iosephus’un, Eski Ahit’te Hititlerin isimlerinin geçtiği bölümlerdeki olayları anlatırken, Hititleri Ke- 

nanlılar olarak görmesi, onun yaşadığı dönemde bölgede Hitit nüfuzunun kalmadığı şeklinde yorumlanabilir. 

Eski Ahit’te M. Ö. 2. binyılda Hititlere yapılan atıfları gözden kaçıran Iosephus’un, anlatılan olaylar hakkın- 

da verdiği bilgilerde de farklılık ve eksikler olduğu görülmüştür. Iosephus’un, İbrahim Peygamber ve ailesinin 

öldükten sonra defin edilmeleri konusundaki detayları önemli ölçüde atladığı görülmektedir. Bu binyılda Eski 

Ahit’te Hititlerle ilgili olumsuz ifadelerin olduğu bilinmektedir. Iosephus da her ne kadar Hititlerin yerine Ke- 

nanlılardan bahsetse de, Eski Ahit’teki olumsuz görüşleri aynen nakletmiştir. Onun, Eski Ahit’te yer alan dini 

öğretilerden de olabildiğince kaçtığı görülmüştür. Eski Ahit’te ismi geçen Luz kentinden bahsetmemesi ise sade- 

ce olaylarla ilgili detayları atlamasıyla ilgili değil aynı zamanda orada böyle bir kentin hiç olmadığıyla ilgili de 

olabilir. Bunun araştırılmasının ise tarihten çok, arkeoloji alanının kapsamına girdiği kanısındayız; çünkü elimiz- 

de bunu destekleyen herhangi bir tarihi metin henüz ele geçmemiştir. Bunun yanı sıra mevcut arkeolojik veriler 

Hititlerin bölgede varlığının bulunduğunu belirtirken, Mısır kaynakları ise ara sıra kesintiye uğrasa da burada bir 

Mısır egemenliğinin olduğunu söylemektedir. 

Iosephus’un Hititlerden bahsettiği tek zaman dilimi M. Ö. 2. binyılın sonu ile M. Ö. 1. binyılın başında kral 

David’in hüküm sürdüğü dönemidir. Bu dönemde, her ne kadar iki eser arasında olayların anlatımı konusunda 

farklılık olsa da, David’in komutanı Ahimelek’in kimliği hakkında eserlerdeki bilgiler paralellik göstermiştir. 

David’in diğer bir komutanı Uriya ile ilgili bilgilerde de büyük ölçüde benzerlikler vardır; ancak Iosephus burada 

Uriya’nın kimliğiyle ilgili bir bilgi vermemiştir. 

Yazar belki de Eski Ahit ile karşılaştırdığı diğer eserlerde yer alan bilgilerin örtüşmemesinden etkilenmiş ola- 

bilir. Iosephus’un, Eski Ahit’te Huşalı olduğu söylenen Sibbekay’ı Hititli olarak bize aktarmasının nedeni, Hitit 

başkenti Hattuşa’nın isminden kaynaklanabilir. Bununla birlikte yine Eski Ahit’in dışındaki kaynaklarda yer alan 

bilgilerde bir uyumsuzluk da söz konusu olabilir. İki kaynağın da Hama’yı ve diğer Geç Hitit krallıklarını, Geç 

Hitit krallığı şeklinde görmemesinin başka bir nedeni olduğunu düşünmekteyiz. Bu da ancak Eskiçağ’da 

yaşayanların, biz modern dönemde yaşayan insanlar gibi bu krallıkları Hititlerin veya başka kavimlerin ismiyle 

tanımlamama olasılığıyla ilişkili olabilir. Çünkü bu dönemden sonra Iosephus Hititlerden bahsetmemeye devam 

etse de, Eski Ahit’te topluluk olarak Hititlerden bahsedilmeye devam edilmiştir. 

Solomon döneminde Hititlerin, İsrailoğullarından olmayan diğer topluluklar gibi, angarya işlerde kullanıldığı- 

nın belirtilmesi, Hititlerin İsrail Krallığı’nın toplumsal tabakasında alt katmanlarında yer aldığının işareti olarak 

yorumlanabilir. Bu dönemde Keve denen yerle yapılan ticaret oldukça dikkat çekicidir. Buradan alınan atlarla 

yapılan at arabalarının, Eski Ahit’te yazdığı gibi Hitit ve Arami krallarına veya Iosephus’un anlattığı gibi Suriye 

ve Fırat’ın ötesindeki krallara satılması durumunu baz alırsak, bu bölgenin Que ile eşleşmesi kanımızca pek de 

anlamlı değildir. Çünkü at arabası yapım teknolojisi oldukça eskidir ve de dolayısıyla Hititlerin ve Aramilerin ya 

da coğrafi olarak Suriye ve Fırat’ın ötesindeki toplulukların kendilerine yakın olan veya hakim oldukları bir 
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bölgeden İsrail’e at satıp onlardan at arabası almalarının, pratikte bu topluluklara bir yararı yoktur. Ancak belki de 

burada kastedilenler, İsrail’e daha yakın bölgelerde hüküm süren krallardır. Çünkü Keve’nin Mısır ile özdeşleşme 

ihtimali de bulunmaktadır. Solomon’un evlendiği yabancı kadınlar arasında Hititli kadınların da olması, diğer 

topluluklar gibi Hititlerin de sisteme entegre edilmek istendiği şeklinde yorumlanabilir. Iosephus bu dönemde de 

hiçbir şekilde Hititlerden bahsetmemiştir. 

Aram-Damaskus kralının Samiriye’yi kuşattığı sırada Yehova’nın yarattığı gürültü ve Arami askerlerinin bunu 

yorumlayışı elbette teolojik bir anlatımdır. Ancak o dönem Hama’nın Asur karşıtı koalisyonda Aram-Damas- kus 

ile birlikte olduğu bilgisinden yola çıkarak, bu anlatımın tarihsel temelden yoksun olduğunu söyleyebiliriz. 

Bununla birlikte Iosephus’un Aramilerin üstüne geldiği sandıkları krallardan birinin Hititli değil de adalar kralı 

olduğunu söylemesi pek çok spekülasyonu doğurabilir. Bu kral Akdeniz veya Ege’deki adalar üzerinde egemen- 

liği olan bir kral olabilir. Bunun yanında Yakındoğu’nun kıyı kesimlerindeki adalara egemen bir kral da olabilir. 

Ayrıca mevcut yazılı ve arkeolojik kaynaklara baktığımızda Hititlerin denizlerde doğrudan faaliyet göstermemiş 

olmaları, Iosephus’un anlatımını desteklemektedir. 

M. Ö. 8. yy’ın ortasında İsrail kentlerinin, Geç Hitit krallıklarına nazaran daha iyi durumda olması, büyük ihti- 

malle Geç Hititlerin yıkılma sürecine doğru gitmesinden kaynaklanmaktadır. Diğer bir ihtimal ise İsrail’in içinde 

bulunduğu kötü durumu gizleme adına Eski Ahit’te böyle bir ifadenin geçtiğidir. Bu dönemde Asur’un çok güçlü 

olduğu ve İsrail’i çok ciddi bir biçimde tehdit ettiği de gözden kaçmamaktadır. Bununla birlikte Yehova’nın birgün 

mutlaka geri alınacak yerler arasında Hama’yı da göstermesi İsrailoğulları’nın burada eskiden var oldukları şeklinde 

yorumlanabilir. Iosephus ise bu dönemle ilgili birçok ayrıntıyı gözden kaçırmıştır. Bu krallıkların yıkımından hiçbir 

şekilde bahsetmemesi, yukarıda da dediğimiz gibi, onları devlet olarak görmemesinden kaynaklanabilir. 

Babil sürgünü yıllarında, Kudüs kentinin kökenlerine ilişkin yapılan atıf, bize bu kentte M. Ö. 2. binyılda Amurru 

ve Hititlerin olduğunu düşündürmektedir. Ancak Amurruların bu dönemde Suriye’de aktif olduğu bilinmesine 

rağmen; onların İsrail’deki varlıklarına dair herhangi bir yazılı veya arkeolojik kanıt yoktur. Hititlere gelince, İs- 

rail ve çevresinde onlara ait bazı arkeolojik buluntuların olmasıyla birlikte; bu buluntuların hiçbirisinin Kudüs’te 

yer almadığını bir kez daha belirtmek gerekir. Tabal ile özdeşleşen Tabal’da Geç Hititlerin varlıklarının daha geç 

tarihlere kadar sürdüğünü tarihsel metinlerden öğrenmekteyiz. Bölgenin bu dönemde Fenikeliler ile ticaret yap- 

tıklarının belirtilmesi, buradaki krallıkların kapalı ekonomiye sahip olmadıkları şeklinde yorumlanabilir. Yakın 

zamanda bölgede yaşanan büyük kıyımın sebebi tam olarak bilinmemektedir; ancak o dönem bölgede önemli bir 

güç olan Babillerin bu yıkıma sebep olması ihtimallerden birisi olabilir. Iosephus’un bu ayrıntılardan bahsetme- 

mesi, onları önemsiz görmesinden veya diğer kaynaklarla teyit ettirememesinden kaynaklanmaktadır. 

Eski Ahit’te İsrailoğullarının Kudüs’e döndükten sonra Hititlerin de aralarında olduğu yabancı topluluklarla ev- 

lenmelerinin kötü bir şey olarak gösterilmesi, M. Ö. 2. binyıldaki Hitit imajını hatırlatır niteliktedir. M. Ö. 5. 

yüzyılda bölgede Hititlerin varlığından bahsedilmesi çok ilginçtir; çünkü o dönemde Anadolu ve Kuzey Suri- 

ye’deki Geç Hititlerin varlıklarına dair herhangi bir belge mevcut değildir. Iosephus ise yine ayrıntıları atlamıştır. 

Üstelik bu sefer önemli bir zaman kayması da yapmıştır. Çünkü Eski Ahit’te I. Artakserkses’in ismi açık bir şe- 

kilde geçerken, Iosephus olayları onun babasının döneminde geçtiğini belirtmektedir. Genel anlamda Iosephus’un 

eserleri ve Eski Ahit arasındaki bilgilerin karşılaştırılmasıyla ilgili çalışmalar bulunmaktadır. Fakat bu eserlerin 

hiçbirisinde spesifik olarak Hititlere dair bilgilere değinilmemiştir. Kanımızca burada gözler önüne serilen ve 

analizi yapılan bilgiler, Hitit ve İsrail sosyopolitik tarihinin yeniden gözden geçirilmesi açısından çok değerli ola- 

caktır. Çünkü Hititlerin özellikle İsrail-Filistin çevresindeki varlıklarına dair kanıtlar, bu varlığın tanımını kesin 

bir biçimde yapmak için pek de güçlü değildir. Öte yandan modern dönemde Geç Hitit olarak tanımladığımız 

oluşumların aslında o dönem içinde nasıl algılandığı ile ilgili bilgilerimiz de kısıtlıdır. Umarız bu çalışma sözünü 

ettiğimiz yönlerin aydınlığa kavuşmasına katkıda bulunacaktı. 
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ÖZET 

Bu araştırmada, Türkiye’de özel okulların eğitim yaklaşımlarının belirlenmesi, Türk eğitim sistemindeki yeri, 

işleyişi ve önemi, okullar arasındaki rekabet alanları ve özel okul velilerinin beklentilerinin ve algılarının açığa 

çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma deseninde, ilişkili tüm paydaşların görüşlerinin alınması 

amaçlandığından çeşitliliği sağlamak, farklı görüşlere ve algılara ulaşmak için maksimum çeşitlilik örnekleme 

yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırma 

kapsamında, 12 özel okul kurucusu, 13 özel okul yöneticisi ve 14 özel okul öğretmeniyle görüşmeler gerçekleş- 

tirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Özel okullardaki eğitim yaklaşımlarının nitelikli öğretmen kavramının 

ön planda olduğu, öğrenci merkezli bireysel farklılıkları dikkate alan, bütüncül bir yaklaşımla ezberci eğitimden 

uzak, öğrencinin eğitimin odak noktasında olduğu çağdaş bir eğitim sistemi anlayışının benimsendiği görülmüş- 

tür. Özel okulların nitelikli eğitim sunma ve resmi okulların yükünü azaltması açısından Türk eğitim sisteminde 

özel okulların önemli bir yer tuttuğu, giderek toplam okullar içindeki payının artarak devam ettiği, milli eğitim 

sisteminin yükünü hafifletmesi ve birçok yönden ihtiyaçlara cevap vermesi açısından önemli olduğu görülmüştür. 

Özel okullar arasındaki rekabetin çoğunlukla sınav başarısı üzerinden gerçekleştiği, okulların sosyal etkinlikler, 

tanıtım ve reklam çalışmaları ve yabancı dil eğitimi konusunda da ciddi bir rekabet içinde olduğu, sınav başarısı, 

marka olma, fiyat politikaları, bilişim imkânları, özel yetenek alanları, yenilikçi uygulamalar, öğretmen kadrosu 

ve fiziki yapıların diğer rekabet ortamları olduğu ortaya çıkmıştır. Velilerin en başta çocuğun başarılı olmasını, 

yabancı dil öğrenmesi ve çocuklara ilgi gösterilmesi konusunda beklentilerinin olduğu bununla birlikte bilgilen- 

dirilmek, güvenlik, çocuğun mutluluğu, etkili iletişim, sağlıklı yemek ve spor ve sanat alanında beceri eğitimi 

gibi beklentilerin oluştuğu görülürken anaokulu, ilkokul ve diğer eğitim kademelerinde güvenli ve hijyenik ortam 

ile kişisel, sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerin birincil beklentiler olduğu görülmektedir. 

1.Giriş 
 

Küreselleşen dünyada bireylerin eğitimden beklentileri artmakta ve farklılaşmaktadır. Etkili ve verimli bir eğitim 

hizmetinin sunumu devletin mevcut kaynaklarıyla güç olabilir. Bu sebeple, eğitim ihtiyacının giderilmesinde al- 

ternatif eğitim kurumları olarak karşımıza çıkan özel okulların gelişmesi ve yaygınlaşması kaçınılmaz olmaktadır 

(Çelik, 2006). Genel anlamda özel okullar, resmi okullar dışında kalıp giderleri devlet bütçesinden karşılanmayan 

ve anaokulundan üniversiteye kadar eğitim-öğretim hizmeti veren eğitim-öğretim kurumlarıdır. Resmi okullar 

dışında kalan bu okulların sahipleri, gerçek kişiler veya yardım kuruluşları olabilmektedir (Uygun, 2003). 

Türkiye’de eğitimde özel okulların önemli etkisinin olduğu ve bu okullarda genelde nitelikli eğitimin verildiği vur- 

gulanmaktadır. Resmi okullar, nitelikli eğitim verme konusunda, çoğu zaman özel okullarla rekabet edememiş ve bu 

 

 

yüzden özel okullar her zaman tercih edilen, gözde eğitim kurumları olmuştur (Uygun, 2003). Özel okullar, eğitimde 

bir rekabet ortamının oluşmasını sağlayarak, eğitim ortamlarının niteliğini artmasını sağlayabilmekte ve bu sebeple 
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bu okullara olan talep artmaktadır. Eğitim sektörü gelişmeye oldukça müsait bir sektördür ve günümüzde özel okul- 

ların sayısı, devletin de bu okulları teşvik etmesiyle birlikte her geçen gün artmaktadır (Özdemir ve Tüysüz, 2017). 

Bununla birlikte özel öğretim kurumları/özel okullar, devletin anayasal görevi olan eğitim yükümlülüğüne alternatif 

bir yol sunarak, vergi ödeyerek, istihdam sağlayarak ve yatırımlar yaparak destek olmaktadır (Çelik, 2006). 

Bugün Türkiye’de özel öğretim kurumları ve özel okullar gerek istihdam ettiği insan kaynağı gerekse okul ve 

öğrenci sayısıyla eğitim sistemimizde önemli bir yer tutmaktadır. Millî Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yayımladığı 

2019-2020 örgün eğitim istatistiklerine göre 1.468.198 öğrenci özel okullarda öğrenim görmektedir. Bu öğrenci 

sayısının toplam öğrenci içindeki payı % 8.8 olarak belirlenmiştir. Özel okul sayılarının toplam okullar içindeki 

payı ise neredeyse % 20’lere ulaşmıştır. Özellikle okul öncesi eğitimde özel öğretim kurumlarının eğitim sistemi 

içindeki payının yüksekliği, nicelik ve nitelik açısından yaptığı katkı göz ardı edilemez. 

Bu araştırmada Türkiye’de özel okullara yönelik yaklaşımlar, görüş ve algıların belirlenmesi, özel okulların ya- 

şadığı ve karşılaştığı (mevzuat, mali, insan kaynağı, vb.) temel sorun alanlarının irdelenmesi, MEB 2023 Vizyon 

Belgesi çerçevesinde özel öğretimin geleceğinin sorgulanması, Türkiye’de özel okulların mevcut durumu, sorun 

alanları ve geleceği hakkında öğretmenlerin, kurum yöneticilerinin ve kurum kurucularının görüşlerinin betim- 

lenmesi ve özel okulların gelecek perspektiflerinin oluşturulması ve Türkiye’de özel okulların geleceğine ilişkin 

paydaş görüş ve önerilerinin sentezlenmesi amaçlanmıştır. 

Bu kapsamda başta özel okullar olmak üzere özel öğretim kurumlarının sorunları, eğitim sistemindeki yeri ve 

önemi ile geleceğine ilişkin projeksiyonların belirlenmesiyle, özel okulların niteliğinin geliştirilmesi adına uygu- 

lama ve politika önerileri sunulmasına katkı sağlaması bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma 

sonuçlarına göre özel okulların kendi iç dinamiklerini ve süreçlerini iyileştirmek, toplumsal beklenti ve ihtiyaçla- 

rı daha etkili karşılamak, öğrenci ve velilerin daha fazla memnuniyetini sağlamak adına kendi öz değerlendirme- 

lerini yapacakları bir araştırma ve geliştirme süreci tasarlamalarına katkıda bulunması öngörülmektedir. Ayrıca, 

özel okulların gelecekte tercih edilebilir olmaya devam etmeleri için kendi kurumsal kimliklerini doğru tanım- 

lamaları, farklılık, üstünlük ya da rekabet yaratacak özgün alanlar belirlemeleri, kurumsal yapılarını, örgütsel ve 

yönetsel süreçlerini iyileştirmeleri, daha proaktif yaklaşımlar sergileyerek etkili ve nitelikli eğitim süreçlerine 

ilişkin telif modeller ile iyi uygulama örnekleri geliştirmelerine fayda sağlaması beklenmektedir. 

Yasal Metinlerde Özel Okullar 
 

Özel okulların yönetimi, işleyişi, istihdamı ve denetimi gibi konuları düzenleyen 5580 sayılı Özel Öğretim 

Kurumları Kanunu kapsamında özel öğretim kurumlarına ilişkin birçok esas ve usul düzenlenmektedir. Bu kanun 

toplamda beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm; amaç, kapsam ve tanımlardan oluşmaktadır. İkinci bölüm; 

kurum açma, kurucu, kurum binaları, milletlerarası özel öğretim kurumları, yabancı okullar ve azınlık okulları 

hakkında usul ve esasları düzenlemektedir. Üçüncü bölüm; eğitim-öğretim, yönetim, kurumun kapatılması ve 

personel işlemleri eğitim-öğretim ve kurumların yönetimi gibi konuları ele alırken; dördüncü bölümün içeriği ise 

denetim, reklam, mali hükümler ve ücretler gibi konulardan oluşmaktadır. Son olarak beşinci bölüm ise, geçici 

ve son hükümleri içermektedir. Kanunun amacı, “Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek kişiler, özel hukuk tüzel 

kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılacak özel öğretim kurumlarına 

kurum açma izni verilmesi, kurumun nakli, devri, personel çalıştırılması, kurumlara yapılacak malî destek ve bu 

kurumların eğitim-öğretim, yönetim, denetim ve gözetimi ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim 

kurumlarının; eğitim-öğretim, yönetim, denetim, gözetim ve personel çalıştırılmasına ilişkin usûl ve esasları 

düzenlemektir. (madde 1)” şeklinde belirtilmiştir. Dolayısıyla bu kanun, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu gerçek ki- 

şiler, özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişilerce açılan özel öğretim ku- 

rumları ile yabancılar tarafından açılmış bulunan özel öğretim kurumlarını kapsamaktadır (Resmi Gazete, 2007). 

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Türk milli eğitiminin düzenlenmesinde esas olan amaç ve ilkeler, eğitim 
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sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, okul bina ve tesisleri, eğitim araç ve gereçleri ve devletin eğitim ve 

öğretim alanındaki görev ve sorumluluğu ile ilgili temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde kapsamaktadır. 

Tüm resmi ve özel eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslar üzerine temel- 

lendirilir. Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri arasında yer alan “her yerde eğitim” ilkesi doğrultusunda “Milli 

eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde, çevrede, işyerlerinde, her 

yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. Resmi, özel ve gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, 

Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir (madde 17).” iba- 

resi yer almaktadır. Bu açıdan eğitim faaliyetlerinin özel eğitim ve öğretim kurumlarıyla da yürütülebileceği ve 

bu faaliyetlerin yasal erk tarafından denetime tabi tutulacağı vurgulanmıştır. Benzer şekilde “Türkiye’de ilköğ- 

retim okulu, lise veya dengi okullar, Milli Eğitim Bakanlığının izni olmaksızın açılamaz. Milli Eğitim Bakanlığı 

veya diğer bir bakanlık tarafından açılmış veya açılacak okullar (…) ile özel okulların derecelerinin tayini, Milli 

Eğitim Bakanlığına aittir (madde 58)” hükümleri gereğince özel okulların açılması yasal izinlere tabi kılınmıştır 

(Resmi Gazete, 1973). 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 14.03.2014 tarihinde 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları kanununda yapılan 

değişikliklerle özel okullarda öğrenim gören/ görecek öğrenciler için eğitim ve öğretim desteğinin verilmesi 

kararlaştırılmıştır. Bu karar, özel okullara kayıt oranlarının artmasına ve yeni özel okulların açılmasına katkı 

sağlamıştır. Ancak, son yıllardaki niceliksel gelişmelere rağmen diğer ülkelerle kıyaslandığında ülkedeki özel 

okul payının yeterli olmadığı bir gerçektir. Milli Eğitim İstatistiklerine dayalı olarak 2013-14 ile 2019-20 eğitim 

öğretim yıllarındaki özel okul sayılarına ilişkin istatistiki veriler Tablo 1.’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Milli Eğitim Bakanlığı 2013-14 ile 2019-20 Eğitim Öğretim Yıllarındaki Özel Okul Sayıları* 
 

Okul Türü Öğretim Yılı Okul Sayısı Okul Türü Öğretim Yılı Okul Sayısı 

2019-2020 5655  2019-2020 2351 

2018-2019 5352  2018-2019 2060 

2017-2018 5218  2017-2018 1869 

2016-2017 Okul Öncesi 4630 Ortaokul 2016-2017 1481 

2015-2016 4658  2015-2016 1555 

2014-2015 4372  2014-2015 1111 

2013-2014 3297  2013-2014 972 

2019-2020 1982  2019-2020 3882 

2018-2019 1808  2018-2019 3589 

2017-2018 1618  2017-2018 2989 

İlkokul 2016-2017 1324 Ortaöğretim 2016-2017 2618 

2015-2016 1389  2015-2016 2923 

2014-2015 1205  2014-2015 1603 

2013-2014 1071  2013-2014 1433 
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*Kaynak: Milli eğitim istatistikleri: Örgün eğitim. 

Tablo.1 incelendiğinde, 2019-2020 öğretim yılı verilerine göre toplamda 13.870 örgün özel öğretim kurumu bu- 

lunmaktadır. Özel okul sayılarının toplam okullar içindeki payı %20.2 olarak belirlenmiş olup toplam içindeki 

payı en yüksek olan okul türü % 49.2 ile özel okul öncesi eğitim kurumlarıdır. Diğer bir deyişle, yaklaşık olarak 

her iki okul öncesi eğitim kurumundan biri özeldir. Erken çocukluk dönemi ile birlikte küçük yaş grubuna hizmet 

eden okul öncesi okulları (anaokullarının) genellikle mahallelerde butik veya daha ufak ölçekli okullarda hiz- 

met vermektedir. Dolayısıyla sayılarının fazla olması daha olasıdır. 2016-2017 öğretim yılı haricinde 2013-2014 

öğretim yılından 2018-2019 öğretim yılına kadar genellikle özel okul sayıları artış gösterirken özel mesleki ve 

teknik ortaöğretim kurumları dalgalı bir seyir izlemiştir. Özel okul öncesi ve ilkokul kurumları hariç özel ortaokul 

ve ortaöğretim kurumlarında (özel genel ortaöğretim ve mesleki ve teknik ortaöğretim birlikte) artış yaklaşık bir 

katı düzeyinde olduğu görülmektedir. 

Özel Okulların Tercih Nedenleri 
 

Özel okullar; fiziksel, sosyal, kültürel veya ekonomik gibi bazı yönlerden resmi okullardan çeşitli farklılıklara 

sahiptir. İlgili literatür incelendiğinde, ailelerin özel okullara ilişkin başlıca tercih nedenleri arasında fiziksel, 

sosyal ve teknolojik imkânlar, eğitim ve öğretmen kalitesi, güvenlik, iletişim, sınıf mevcudu, okulun marka değeri 

ve yabancı dil eğitimi gibi unsurlar gösterilmektedir (Şekil.1) (Altay, 2018; Başturan, 2018; Fındıkçı, 1997; TED, 

2015; Kalkan,2020; Parlar, 2006). Özel okullara çocuğunu göndermek isteyen ebeveynler gibi özel okullardaki 

açık pozisyonlara başvurmak isteyen öğretmen adaylarının bu farklılıkları bilmesi gerekmektedir (Başturan, 

2018). Velilerin özel okul tercih nedenlerinin araştırıldığı bir çalışmaya göre (Hesapçıoğlu ve Nohut- çu, 1999), 

ailelerin yaklaşık yarısının okul tercih kararını verirken çocuklarının da görüşlerine başvurmaktadır. Ayrıca, 

aileler okul tercih sürecinde büyük oranda çevreden (arkadaş, komşu) ve okulu bizzat gördükten sonra edindikleri 

izlenimlerden yararlanmaktadır. Araştırma kapsamında ailelerin okul tercihlerinde eğitim-öğretim kadrosunun 

nitelikleri, yabancı dil öğrenme imkânları, öğrenci kişilik hizmetleri, öğrencilerle iletişim, öğretim süreci ve 

servis ve beslenme hizmetleri gibi özellikler ön planda yer almaktadır. Altay (2018) araştırmasında ai- lelerin özel 

okul tercihinde marka değeri bileşenlerinden olumlu yönde etkilendiği sonucuna ulaşmıştır. Ailelerin özel okul 

markası seçiminde; markaya yakınlık hissetme, ilgi ve hizmetten memnuniyet, ücret, müşterilere değer verme, 

sunulan hizmet ve marka sadakati gibi unsurlar olumlu yönde etkiye sahiptir. 
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Şekil 1. Özel Okul Tercih Nedenleri 
 

Özel Okullara İlişkin Sorun Alanları 

Özel öğretim kurumlarına ilişkin birçok sorun alanından bahsedilebilir. Subaşı ve Dinler (2003) özel öğretim 

kurumlarına ilişkin; açılış aşamasından faaliyet aşamasına kadar uzun bürokratik işlemlerinin fazlalığı, uygulanan 

KDV oranlarının yüksek oluşu, teşviklerin yetersiz olması, su, elektrik, telefon gibi genel giderlerinde resmi 

öğretim kurumlarına uygulanan tarifenin üstünde fiyat uygulanması ve her yıl işletme ruhsatnameleri harcı alın- 

ması gibi çeşitli sorunları sıralamışlardır. 

Konya ili Özel Okullar Komisyonu tarafından 2014 yılında yayımlanan raporda özel okulların karşılaştığı so- 

runlar ve çözüm önerileri sunulmuştur. Bu doğrultuda (i) eğitim, (ii) personel ve (iii) maliyet olmak üzere üç 

ana başlık altında sorunlar ve çözüm önerileri sıralanmıştır. Başturan (2018) özel ve resmi okul öncesi eğitim 

kurumlarında çalışan öğretmenlerinin mesleki sorun tanımlarını incelenmiştir. Buna göre, özel okulda çalışan 

öğretmenler büyük oranda (i) çalışma saatleri, (ii) değersizlik, (iii) mola yetersizliği ve (iv) maaş konusunu sorun 

olarak tanımlamışlardır. 

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 2018 yılı itibarıyla öğretim kurumlarında uygulamada 

karşılaşılabilecek olası sorunları önlemek için “karekod” dönemi başlatılmıştır. Bu kapsamda özel öğretim ku- 

rumlarının tabelalarında ve her türlü reklam ve ilanlarında “fotografik karekod” olması kararlaştırılmıştır (TED- 

MEM, 2019). Bu uygulama sayesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarına ilişkin erişime 

açık bilgilerin karekodlar üzerinden vatandaşlarla paylaşılacağı ve uygulamada karşılaşılabilecek olası sorunların 

önlenebileceği vurgulanmıştır. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Kemal Şamlıoğlu karekod uygulamasıyla 

ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu karekodun içerisinde özel öğretim kurumunun adı, kurum kodu, türü, 

açılma tarihi, adresi, adres kodu, kurucusunun kim olduğu, bina kontenjanı, özel okullar için eğitim ve öğretim 

desteği kontenjanı, yatılı ise yatılılık kontenjanı, uyguladığı program tür ve kontenjanları ile takviye kursu, ye- 

mek, kahvaltı, servis, pansiyon, yatakhane, kitap-kırtasiye, kıyafet, etüt ve benzeri hizmetler karşılığı alınanlar 

dahil ücret ilanı bilgileri gibi birçok husus yer alacak. Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) ile 

entegre çalışacak bu uygulama sayesinde vatandaşlar, kullandıkları telefon, tablet veya diğer elektronik cihazlara 

karekodlarını okutarak, bu kurumlardan hizmet almadan önce bir ön bilgiye sahip olacak.” Ayrıca MEB’den izin 
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ve ruhsat almaksızın eğitim faaliyeti gösteren yerlerin daha kolay tespit edileceği ve gerekli tedbirlerin alınacağı 

da vurgulanmıştır. Şeffaflık ilkesi gereğince vatandaşların özel öğretim kurumlarına ilişkin akademik, sanatsal, 

sportif, kültürel başarıları, bursluluk imkânları ve fiziki standartları gibi tüm bilgilere bu uygulama ile kolaylıkla 

erişebilmesinin amaçlandığı ifade edilmiştir (MEB, 2018a). Özellikle tüm öğretim kurumlarını kapsaması ve 

verilerin güncel olmasının uygulamada yaşanabilecek sorunlara çözüm sunabileceği ileri sürülmektedir (TED- 

MEM, 2019). 

Özel Okulların Gelecek Perspektifi, Politikalar 
 

Eğitim sisteminde ciddi bir yük üstlenen özel öğretim alanı, önümüzdeki üç yıllık süreçte sistemin içinde daha 

esnek ve amaca yönelik bir yapıya evrilecektir. Uluslararası standartlar gözetilerek gelişen bir özel öğretim, tüm 

okullar için destekleyici ve geliştirici bir işlev üstleneceği düşünülmektedir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan MEB (2018a) 2023 Eğitim Vizyonu belgesinin “Özel Öğretim” 

başlıklı bölümde iki hedef yer almaktadır. Birinci hedef “Özel Öğretim Kurumlarına Yönelik Yönetim ve Teftiş 

Yapısının Etkililiği Artırılacak” iken ikinci hedef ise “Sertifika Eğitimi Veren Kurumların Niteliğini Artırmaya 

Yönelik Düzenlemeler Yapılacak” şeklinde tanımlanmıştır. Bu kapsamda özel öğretim kurumlarına yönelik teftiş 

ve rehberlik sistemlerinin öğrenme merkezli olarak dönüştürüleceği ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilme- 

sine yönelik özel ve resmî eğitim kurumları arasında sosyal dayanışma ve bütünleşmeyi artırmak için ortak pro- 

je ve platformlar oluşturularak iş birliklerinin destekleneceği hedefleri vurgulanmaktadır. Belgeden alıntılanan 

aşağıdaki ifadeler, özel öğretim kurumlarının üç yıllık süreçte ciddi dönüşümler geçireceğine işaret etmektedir: 

MEB 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde özel öğretim kurumlarının yasal ve bürokratik iş ve işlemlerine yönelik 

hedefler de yer almaktadır (Kalkan vd.,2020; Yalçınkaya vd.,2021). Buna göre belgede yer alan “Özel öğretim 

kurumlarının mahallî ve merkezî kamu kurumlarıyla olan ilişkisine yönelik bürokratik iş ve işlemler sadeleşti- 

rilecektir.” ifadesi MEB’in özel öğretim kurumlarının bürokratik iş ve işlemlerinde daha hızlı hareket etmesini 

sağlayacak çalışmaları başlatılacağını haber vermesi açısından önemli olarak değerlendirilebilir. Diğer taraftan, 

özel öğretim kurumlarında gerekli akreditasyon koşullarını saplayan okullarda yeni model ve programlarının pilot 

çalışmalarının yapılacağına dair gelecek projeksiyonları bulunmaktadır. 

Bununla birlikte belgede tanımlanan “Sertifika eğitimi veren kurumların niteliğini artırmaya yönelik düzenleme- 

ler yapılacak” hedefi kapsamında dört alt hedef belirlenmiştir (MEB, 2018b): Bu alt hedefler şunlardır: Fizik- sel 

sınırlara bağlı kalmaksızın, teknolojinin imkânlarından faydalanarak kişilere istedikleri zaman diliminde ve 

istedikleri yerde daha az maliyetle sertifika alma olanağı sunmak amacıyla, uzaktan eğitim veren özel öğretim 

kurumlarına ilişkin düzenlemeler yapılacaktır. 

Özel kişisel gelişim, meslek edindirme, mesleki gelişim ve yetenek kurslarında verilecek kurs bitirme belgelerine 

uluslararası meslek belgesi güvencesi kazandırılacak, yeterliliklerin kalite güvencesi sağlanacak ve bu belgeler 

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’yle uyumlu hâle getirilecektir. Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 

verilen destek eğitimlerinin kalitesi artırılacak, etkin ve verimli bir izleme denetim mekanizması tesis edilecektir. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2014-2015 eğitim öğretim yılı itibarıyla 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumla- 

rı Kanunu kapsamında örgün eğitim yapan özel ilkokul, özel ortaokul ve özel liselerde öğrenim gören Türki- 

ye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için, resmî okullarda öğrenim gören bir öğrencinin okul türüne göre her 

kademede okulun öğrenim süresini aşmamak üzere, eğitim ve öğretim desteği verileceği kararlaştırılmıştır. Bu 

doğrultuda, bakanlık tarafından belirlenen belirli kriterlere ve öncelikli alanlara göre seçilen öğrenciler için özel 

okullara kayıtta maddi teşvikler sunulmuştur (Resmi Gazete, 2007). Ancak MEB Bakanı Ziya Selçuk TBMM 
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Plan ve Bütçe Komisyonunda 2019 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı sunumda, dezavantajlı durumda olan resmî 

okulların niteliksel ve nicel gelişimine hizmet etmek üzere, özel öğretime teşvik uygulamasının kademeli olarak 

azaltılarak kaldırılacağını ifade etmiştir (MEB, 2018c). 

2. Yöntem 
 

Bu araştırma, özel okullara ilişkin yaklaşımları ve algıları açığa çıkarmak, özel okulculuk olgusunu daha derin- 

lemesine ve objektif bir şekilde anlamak ve betimlemek için nitel araştırma yönteminde tasarlanmıştır. Araştır- 

mada, özel okullar ile ilişkili tüm paydaşların görüşlerinin alınması amaçlandığından çeşitliliği sağlamak, farklı 

görüşlere ve algılara ulaşmak için maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı 

olarak katılımcıların özel okul olgusuna ilişkin deneyim ve algılarını açığa çıkarmayı amaçlayan yarı yapılandı- 

rılmış görüşme formları kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, 12 özel okul kurucusu, 13 özel okul yöneticisi ve 

14 özel okul öğretmeniyle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara ilişkin çalışma gurubuna ilişkin betimsel 

veriler Tablo 2.’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Araştırma Çalışma Grubu (N39) 
 

Değişkenler Okul Kurucusu Okul Yöneticisi Öğretmen % 

 Erkek 11 7 4 56,4 

Cinsiyet Kadın 1 6 10 43,6 

 Önlisans 2   5,2 

 Lisans 7 8 5 51,3 

Eğitim Durumu Lisansüstü 3 5 9 43,6 

 25-30   6 15,3 

 31-35  4 5 24 

Yaş 36-40 2 5 1 20,5 

 41-45 3 1 2 15,4 

 46 ve üzeri 7 3  25,6 

 
Toplam 

 12 13 14  

 39  

 

Tablo 2. incelendiğinde, nitel saha çalışmasına katılan okul kurucularının neredeyse tamamının (%92) erkek ol- 

duğu, genellikle lisans (%58) ve lisansüstü (%25) eğitim durumuna sahip olduğu ve büyük oranda (%58) 46 ve 

üzeri yaş grubunda yer aldığı söylenebilir. Araştırmaya katılan okul yöneticilerinin cinsiyet dağılımının hemen 

hemen yarı yarıya olduğu, eğitim durumlarının lisans (%62) ve lisansüstü (%38) düzeylerde olduğu ve büyük 

oranda 30’lu yaş aralıklarında (%69) yer aldıkları görülmektedir. Diğer taraftan araştırmaya katılan öğretmen- 

lerin büyük oranda kadın olduğu (%71), genellikle lisansüstü eğitim düzeyinde yer aldığı (%64) ve çoğunlukla 

20’li (%43) ve 30’lu (43) yaşlarda yer aldığı söylenebilir. Araştırma kapsamında, özel okul kurucularının özel 

okul olgusuna yönelik deneyim ve algılarını anlamak için yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşme- 

lerde veri kaybı olmaması için katılımcıların izinleri doğrultusunda ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Görüşmeler 

yaklaşık 40-60 dakika sürmüştür. Diğer taraftan okul yöneticileri ve öğretmenlerin özel okul olgusuna yönelik 

deneyim ve algılarını anlamak için açık uçlu soruları içeren görüşme soru formu uygulanmıştır. Soru formları, 

bizzat veya e-posta aracılığıyla katılımcılara ulaştırılmıştır. 
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Araştırma verileri, içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. Bu doğrultuda, nitel veriler araştırmacılar tarafından 

üç aşamalı stratejiyle analiz edilmiştir. İlk olarak her bir görüşme deşifre edilmiştir. Daha sonra, deşifreler araş- 

tırmacılar tarafından detaylı bir şekilde okunmuş ve kodlar oluşturulmuştur. Son olarak ise, ulaşılan kodlardan 

anlamlı temalara ulaşılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde Nvivo 12 paket programı kullanılmıştır. Araştırma- 

nın nitel verileri, katılımcıların özel okul olgusuna ilişkin deneyim ve algılarını açığa çıkarmayı amaçlayan yarı 

yapılandırılmış görüşme formlarıyla toplanmıştır. Bu kapsamda, odak grup görüşmesi ile okul kurucuları, okul 

yöneticileri ve öğretmenler için araştırmacılar tarafından görüşme onam formu ile yarı yapılandırılmış görüşme 

formları geliştirilmiştir. Görüşme formlarına ilişkin örnek soru maddeleri aşağıda sunulmuştur. Okul kurucuları 

örnek soru maddeleri şu şekildedir: Türk Eğitim Sisteminde özel okullara yönelik genel değerlendirmeleriniz 

nelerdir? Türkiye’de özel okulların yeri, işleyişi ve önemi konusunda ne düşünüyorsunuz? Okul yöneticileri 

örnek soru maddeleri şu şekildedir: Özel okullara ilişkin mevcut mevzuatı nasıl değerlendiriyorsunuz? Görev 

yaptığınız özel okulun eğitim yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğretmen örnek soru maddeleri: Özel 

okullardaki veli ve öğrenci profili üzerine görüşleriniz nelerdir? Türkiye’de özel okulların yeri, işleyişi ve önemi 

konusunda ne düşünüyorsunuz? Araştırma kapsamında, özel okul kurucularının özel okul olgusuna yönelik dene- 

yim ve algılarını anlamak için yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde veri kaybı olmaması için 

katılımcıların izinleri doğrultusunda ses kayıt cihazı kullanılmıştır. Görüşmeler yaklaşık 40-60 dakika sürmüştür. 

Diğer taraftan okul yöneticileri ve öğretmenlerin özel okul olgusuna yönelik deneyim ve algılarını anlamak için 

açık uçlu soruları içeren görüşme soru formu uygulanmıştır. Soru formları, bizzat veya e-posta aracılığıyla katı- 

lımcılara ulaştırılmıştır. Araştırma verileri, içerik analizi tekniğiyle analiz edilmiştir. İçerik analizinde, araştırma 

kapsamında toplanan verilerden yol çıkarak araştırmaya özgün kod, kategori ve temalara ulaşılmaktadır. Bu 

analiz tekniği, elde edilen verileri yorumlamak ve özetlemek için araştırmacılara katkı sağlamaktadır (Fraenkel 

ve Wallen, 2009). Nitel verilerin analizinde Nvivo 12 paket programı kullanılmıştır. Bu doğrultuda, nitel veriler 

araştırmacılar tarafından üç aşamalı stratejiyle analiz edilmiştir: Görüşmeleri deşifre etme Deşifreleri detaylı bir 

şekilde okuma ve kod çıkarma Ulaşılan kodlardan anlamlı temalara ulaşma 

3.Bulgular ve Yorum 

3.1.1.Özel Okulların Eğitim Yaklaşımlarına İlişkin Bulgular 

Okul Yöneticilerinin Eğitim Yaklaşımları 
 

Öğretmenlerin eğitim yaklaşımları başlığı altında bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olmak üzere üç temaya ulaşıl- 

mıştır. 
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Şekil 2. Öğretmenlerin Eğitim Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri 
 

Bilişsel 
 

Özel okul öğretmenleri, çoğunlukla öğrenci merkezli bir eğitim yaklaşımı benimsediklerini ifade etmişlerdir. 

Bireysel farklılıkları dikkate alan, bütüncül bir yaklaşımla ezberci eğitimden uzak, çağdaş bir sistem 

düşünmektedirler. Bununla birlikte eğitimin felsefi temellere dayandırılması gerektiğini ifade etmiş ve eğitimi 

hayat boyu devam eden bir süreç olarak vurgulamıştır. Ayrıca öğrenciyi izleme ve değerlendirme, mantık, merak 

uyandırma, planlılık ve sorgulayıcı anlayış gibi eğitim yaklaşımlarını benimsediklerini belirtmişlerdir. Şekil 2’de 

oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen bulgular kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Eğitim hayat boyu devam eder; farklı şekillerde, farklı kaynaklardan ve farklı ortamlarda gerçekleşebilir. (Ö7) 

Öğrenci odaklılık en önemli nokta. Eğitimin olmazsa olmazı, öğrenciyi iyi izlemek, değerlendirmek, tüm geli- 

şimsel ihtiyaçlarını iyi analiz etmek, öğrenciden gelen sinyalleri görebilmektir. (Ö12) 

Müfredata bağlı ezberci öğretmen ve öğrenci profilinden uzak bir sistemimiz olmalı. (Ö1) 
 

Duyuşsal 
 

Öğretmenler benimsedikleri eğitim yaklaşımının duyuşsal yönü açısından etkileşime ve sevgiye dayalı anlayış 

ile milli değerleri geliştirmeye vurgu yapmışlardır. Bununla birlikte, öğrenciye değer verme, kültürel birikimleri 
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aktarma ve sosyalleşme gibi konulara dikkat çekmiştir. Şekil 2’de oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen 

bulgular kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

“Eğitim çocuğu sevmekle başlar” temel prensip bu olmalıdır. Bizler öğrencilerimizin gözünden hayata bakabil- 

meyi öğrenmeli ve her birine teker teker dokunabilmeliyiz. (Ö13) 

… Benim için her çocuk çok kıymetli, ve onların bunu hissetmesini sağlıyorum. (Ö6) 

Eğitimi milli değerleri oluşturacak nesilleri yetiştirmede çok önemli bir araç olarak görüyorum... Özel ya da dev- 

let hiç fark etmeksizin bütün okulların milli bir şuur, bilinç ve felsefe etrafında işleyişini sürdürmeleri gerektiğini 

düşünüyorum. (Ö3) 

Davranışsal 
 

Öğretmenler genel itibarıyla eğitimin öğrencilerde yaşam becerisi kazandırmadaki rolüne vurgu yapmışlardır. 

Ayrıca, bazı öğretmenler öğrenciye rehberlik etmenin önemine değinmiştir. Eğitim yaklaşımları açısından, ya- 

parak yaşayarak öğrenme, sanat ve spor, veli desteği ve akran öğrenmesi gibi konularda da görüş belirtmişlerdir. 

Şekil 2’de oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen bulgular kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Ortaya bir ürün çıkmalı. Eğitim öğretim süresince akran öğretiminin de çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bence 

öğretmenler bu yöntemi sık sık kullanmalılar. Akran öğretimi öğrenciler arasındaki iletişimi de güçlendiriyor. (Ö11) 

Bizim çalışkan, dürüst, yenilikçi, analitik düşünebilen insanlara ihtiyacımız var ancak sistemin ve sistem oluştu- 

ran bileşenlerin bu beklentilerimle maalesef bağlantısı yok! (Ö1) 

Öğrenciyi merkeze alan bir anlayış ve mantık içerisinde olmak gerekir. Bilginin etkileşim içinde aktif olarak karşı 

tarafa kazandırılması gerekir. (Ö2) 

3.1.2. Okul Yöneticilerinin Eğitim Yaklaşımları 
 

Okul yöneticilerinin eğitim yaklaşımlarına ilişkin görüşleri başlığı altında okul yöneticileri öğretmen unsuruna vur- 

gu yapmışlardır. Öğretmenin çocuk gelişiminde ve eğitim öğretim faaliyetleri içerisindeki öneminden bahsetmişler- 

dir. Bununla birlikte çocukların hayatla bağını kurabilen bir müfredatın gerekliliğine ve eğitimde başarıyı yakalaya- 

bilmek için ailenin ve bütüncül bir yaklaşımın önemine değinmişlerdir. Ayrıca okul yöneticileri iyi bir eğitim için; 

disiplinli bir eğitim ortamı, yönetim desteği, kaliteli eğitim, okullar arası başarı farkının azaltılması, çağdaş eğitim 

modeli, doğru eğitim politikaları, zihniyet değişikliği ve öğrenciyi tanıma gibi unsurlara vurgu yapmışlardır. 
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Şekil 3. Okul Yöneticilerinin Eğitim Yaklaşımları 

 

Şekil 3’te oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen bulgular kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Çalıştığınız ekibin deneyimli, anlayışlı, hoşgörülü, içinde çocuk sevgisi olan ve çalışmayı çok seven kişiler olması 

lazım. Başarı böyle geliyor. (OY13) 

İyi bir eğitim için bana göre birinci öncelik eğitimin ana unsuru olan iyi öğretmenler… O yüzden öncelik nitelikli, 

gelişmeye açık ve pes etmeyen öğretmenler bence… İyi bir eğitim için ikinci önemli husus neyi neden 

öğrettiğimizi açıkça ortaya koyacak hayatla bağdaştırılmış müfredatlar. (OY2) 

Sadece eğitim değil öğretim de dâhil bir bütün olarak bakmak gerekiyor. Bence 21.yy yeterliklerini verebilirse- 

niz ve buna göre öğretmenlerinizi hizmetiçi eğitim programları ile destekleyebilirseniz, sizde bir yönetici olarak 

“eğitim liderliği” yapabilirseniz çağdaş eğitim ve öğretimi vermiş olursunuz. (OY6) 

İyi bir eğitim için, Türkiye için konuşursak bir zihniyet değişikliği gerekiyor. Örneğin toplumda bütünlüğü 

sağlayacak bir zihniyet değişikliği, yapılan eğitim öğretimde, içeriklerde, süreçlerde toplumun mutabık olacağı 

bir zihniyet değişikliği. toplumu kapsayacak, toplumun kültürünü, değerlerini ve dünyayla da entegre olacak 

program içerik ve eğitim öğretim programları önemli. (OY11) İyi bir eğitim öncelikle öğrenciyi tanıyarak olmalı. 

Tüm kadro ilk başta öğrenciyi tanımayı ilke ediniyoruz. (OY12) 

3.1.3. Okul Kurucularının Eğitim Yaklaşımları 

Okul kurucularının eğitim yaklaşımları başlığı altında eğitim yaklaşımı ve insan tasavvuru olmak üzere iki tema- 

ya ulaşılmıştır. 

Eğitim yaklaşımı 

Okul kurucularının eğitim yaklaşımları incelendiğinde, genel itibarıyla çocuğun odak noktasında olduğu bir eği- 

tim anlayışının benimsendiği söylenebilir. Bu kapsamda çocuğa dokunan, çocuğun farkına varan ve çocuğun 

bütüncül gelişimini dikkate alan bir eğitim yaklaşımı benimsediklerini ifade etmişlerdir. Bununla birlikte çocuğu 

gerçek hayata hazırlayıcı uygulanabilir ve ulaşılabilir bir yaklaşım benimsedikleri vurgulanmıştır. Ayrıca çocuk- 

ların öğrenmeyi öğrendiği ve doğa ile teknolojiyi bütünleştiren bir anlayışla eğitim süreçlerinin yapılandırıldığı 

da belirtilmiştir. Bunun yanı sıra okul kurucuları çocuğu doğru ve etkili bir şekilde yönlendiren ve yerel ve ev- 

rensel şartları dikkate alan bir eğitim yaklaşımına sahip olduklarına da değinmişlerdir. 
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Şekil 4. Okul Kurucularının Eğitim Yaklaşımları 

 
Şekil 4’te oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen bulgular kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Her şeyden önce eğitim dediğimiz çocuğa dokunmak. Ben onu o şekilde görüyorum. Dokunamadığımız öğren- 

ciyi kaybetmeye mahkûmsunuz. Eğitimde sistem, ikinci unsur ama temel unsurun insana dokunmak olduğunu 

düşünüyorum. (OK6) 

Eğitim iyi olmalı, güzel olmalı. Yani artık belki çok moda bir deyim oluyor da artık bilgiyi değil de bilgiye nasıl 

ulaşılırı öğretmek gerekiyor bu çağda. Ama önemli olan bu bilgiye hem rafine ederek ulaşmak bu önemli bir 

olgudur hem de doğru yöntem ve tekniklerle özellikle çocukların ve ergenlerin eğitimde pedagoji burada çok 

önemli. O yüzden bir kere öncelikle yöntem ve teknik. Bilgiye nasıl ulaşılır. (OK7) 

Sınavı olan ama bir şekilde de insanların doğru yönlendirildiği, akademik başarı odaklı olmayan, sanatsal, sporsal 

alandaki yeteneklerin de değerlendirildiği bir sistem olması gerektiğini düşünüyorum. (OK11) 

Bir ülkenin inşası ve geleceğe umutla bakabilmesi için milli eğitim sisteminin kendi öz değerleri çerçevesinde, 

çevre şartlarıyla ve uluslararası şartlara göre güncellenerek oluşturulmalı. Sürdürülebilir bir ülke inşa edeceksek 

önce eğitim, önce insan. (OK12) 

İnsan tasavvuru 
 

Okul kurucularının insan yetiştirmeye ilişkin çeşitli görüşleri bulunmaktadır. Okul kurucularının büyük çoğun- 

luğu sorumluluk sahibi çocuklar yetiştirme konusunda hemfikirdir. Diğer taraftan bazı okul kurucuları analitik 

düşünce, özgür düşünce, kendini ifade edebilme, bilgiyi kullanabilme, bilgiyi değerlendirebilme ve yorumlaya- 

bilme gibi 21.yy becerileriyle donatılmış nesiller yetiştirme tasavvurunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte bilgi 

ve beceri ile donatılmış, milli ve manevi değerlere bağlı, erdemli ve başarılı nesiller yetiştirme şeklinde görüşler 

ileri sürülmüştür. Bu bulgu kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Bizim iki ayağımız var. Biri milli ve manevi değerlere bağlı iyi insan yetiştirmek. İkinci ayağımız da akademik 

başarı. (OK3) 

Çalışmayı da öğretelim vazgeçmemeyi de öğretelim. Hayır demeyi de öğretelim istiyoruz her şey çocuğun ge- 

lişimi için çocuğun menfaatleri her şeyin üzerinde fakat bunu yaparken çocuk dalkavukluğu yapmaya da gerek 

yok. Adab-ı muhaşereti, özür dilemeyi, bir arkadaşına yol vermeyi bilen sorumluluk sahibi bireyler olmalarını da 

temin etmek gerekiyor. (OK4) 

Vatan sevgisi ya da yere düşen bir insanın elinden tutup kaldırılması bunlar temel değerler ve olması gereken 

değerler. Bunların verilmesi gerektiğini veya takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. (OK5) 

3.2.1.Öğretmenlerin Özel Okulların Türk Eğitim Sistemindeki Yeri, İşleyişi ve Önemine İlişkin Görüşleri 
 

Özel okulların yeri, işleyişi ve önemi başlığı altında özel okulların yeri ve özel okulların önemi olmak üzere iki 

temaya ulaşılmıştır. 
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Şekil 5. Öğretmenlerin Özel Okulların Yeri ve Önemine İlişkin Görüşleri 

 
Özel okulların yeri 

 

Özel okul öğretmenlerine göre, Türk Eğitim Sisteminde özel okullar önemli bir yer tutmasının yanı sıra toplam 

okullar içindeki payının artarak devam ettiği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda özel okulların bir ihtiyaç olarak ortaya 

çıktığı, öğrenci ve veliye yaklaşım tarzı açısından kendine has bir yapısı bulunduğu ifade edilmiştir. Dahası bazı 

öğretmenler, özel okulları mesai saatleri, sözleşme ve öğrenci ve veliyle ilgi durumu açısından resmi okullardan 

farklılaştığına değinmişlerdir. Öğretmenler; fiziksel imkânlar, geri bildirim, güvenlik, nitelikli eğitim, sosyal 

kültürel etkinlikler, teknolojik imkânlar, temizlik, yabancı dil eğitimi ve yemek hizmeti gibi unsurlar açısından 

özel okulların önemini vurgulamıştır. Şekil 5’te oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen bulgular kapsamında 

bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Özel okullar bir lüksten çok ihtiyaç haline gelmiş durumda, insanlar maddi imkanlarını zorlayarak bile olsa ço- 

cuklarını özel okulda okutmak istiyor. Bunun haklı sebeplerinden biri olarak devlet okullarındaki eğitimin öğret- 

menin vicdanına bırakılmasını örnek gösterebiliriz. (Ö7) 

Devlete ve özel okul ayrımı mesai saatleri ve çocuk başına düşen ilgi miktarı ve sözleşme konusunda ayrılıyor. (Ö8) 

Özel okullar fiziki şartları, imkânları ve yenilikçi eğitim uygulamaları olması sebebiyle devlet okullarından ayrıl- 

dığı en önemli noktalardır. (Ö13) 

Özel okullar arasında da farklılık göstermekle beraber; teknoloji kullanımı, veli-okul iletişimi ve öğrenci bazlı 

eğitim planlamaları da özel okulları, devlet okullarından farklılaştırıyor. (Ö6) 

Özel okulların önemi 

Öğretmenler; fiziksel imkânlar, geri bildirim, güvenlik, nitelikli eğitim, sosyal kültürel etkinlikler, teknolojik 

imkânlar, temizlik, yabancı dil eğitimi ve yemek hizmeti gibi unsurlar açısından özel okulların önemini vurgula- 

mıştır. Bu bulgu kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 
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Devlet okullarında çocuğun okula gidiş gelişi ödevler diğer velilerle ilişkiler okulla bağ kurma gibi velinin daha 

aktif olmasını ve çoğu kez zaman ayırmasını gerektirecek taraflar var bu özellikle çalışan veli için okuldan ve bu 

sosyal ortamdan uzak kalmak demek whatsup grupları dahi ayrı bir mesai (Ö5) 

Özel okullar fiziki şartları, imkânları ve yenilikçi eğitim uygulamaları olması sebebiyle devlet okullarından ayrıl- 

dığı en önemli noktalardır. (Ö13) 

Özel okulları özel yapan şey kurumun maddi kaygısıyla bile olsa öğrencilere daha çok ilgi gösterilmesini sağla- 

ması ve etkinlik, spor faaliyetleri, kulüpler gibi imkânlarının olmasıdır. (Ö7) 

3.2.2.Okul Yöneticilerinin Özel Okulların Türk Eğitim Sistemindeki Yeri, İşleyişi ve Önemine İlişkin 

Görüşleri 

Özel okulların yeri, işleyişi ve önemi başlığı altında özel okulların yeri, eğitim yaklaşımı, okul ortamı ve risk 

durumları olmak üzere dört temaya ulaşılmıştır. 

 
Şekil 6. Okul Yöneticilerinin Özel Okulların Türk Eğitim Sistemindeki Yeri, İşleyişi ve Önemine İlişkin Görüşleri 

 

Özel okulların yeri 

Okul yöneticileri özel okulların, nitelikli eğitim sunma ve resmi okulların yükünü azaltması açısından Türk Eği- 

tim Sisteminde önemli bir yeri olduğunu düşünmektedir. Okul yöneticileri, toplam okul sayısındaki özel okul pa- 

yının artması, veliler için alternatif sunma açısından her bütçeye uygun özel okul açılması ve velilerin çalışması 

sebebiyle okul çıkış saatlerinin veliye göre ayarlanması gibi durumlar bakımından son zamanlarda özel okulların 

talep artışlarına dikkat çekmişlerdir. Şekil 6’da oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen bulgular kapsamında 

bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Türkiye’de özel okullar, devlet okullarının yapmakla yükümlü olduğu ancak yetersizlikler ve imkânsızlıklar se- 

bebiyle yapamadıklarını özelleşerek yerine getirmek işlevini görmektedir. Eğitimin de bir hizmet olarak satın 

alınabilmesi kabul edilebilir bir şey bence… Zira artık ülkemizde her bütçeye uygun özel okul bulunabilmekte. 

(OY1) 
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Her yıl bir çok özel okul eğitim sistemimize dahil oluyor. Bu okullar MEB üzerindeki yoğunluğu alması açısın- 

dan önemli işleve sahipler… (OY2) 

Bir de belirli bir sosyoekonomik düzeyde velinin çocukları geldikleri için devlette ikide bitiyor okul burada beşte 

ve etüdü de sayarsanız altı-altı buçuğu buluyor. (OY11) 

Velilerin beklentilerini devlet okullarının karşılayamaması nedeniyle ortaya çıkıyor. (OY12) 

Özel okulların okul iklimi devlet okullarının çoğundan daha öğrenciye hitap eder durumda. Rehberlik, veli-okul 

iletişimi özel okullarda çok daha sık gerçekleştiriliyor. Özel okulları özel yapan şey “okul iklimi”. (OY6) 

Eğitim yaklaşımı 

Okul yöneticileri, özel okulların benimsedikleri eğitim yaklaşımları açısından farklı bir öneme sahip olduğunu 

ifade etmişlerdir. Bu kapsamda özel okulların öğrenci ve veliye özel ilgi, yenilikleri takip etme, şeffaflık ve hesap 

verebilirlik, bireyselleştirilmiş eğitim programı, yabancı dil eğitimi ve öğretmen performans değerlendirme siste- 

mi gibi konular açısından kendine özgü bir eğitim yaklaşımı bulunmaktadır. Bu bulgu kapsamında bazı katılımcı 

görüşleri şu şekildedir: 

… özel okulları özel yapan şey, gerçekten her öğrenciye dolaylı olarak da her veliye özel yaklaşılmakta, davra- 

nılmakta, ilgilenilmekte… Her çocuğun özel ve biricik olduğunu, özel öğrendiğini düşünürsek eğitimde olması 

gereken de bu zaten. (OY1) 

…şeffaflık ve hesap sorulabilirlik bugün özel okullar veliye okulu her alanda açmaktadır. Aylık veli aramaları, yo- ğun 

veli toplantıları, whatsapp grupları, mesaj uygulamaları, bireysel randevular gibi uygulamalar özel okulları şeffaf 

ve daha hesap verebilir hale getirirler. Devlet okullarında bu imkânlar kısıtlı ve muhatap bulma konusunda veli çok 

şanslı değildir. (OY2) 

Okul ortamı/Sunulan hizmetler 
 

Okul yöneticileri, özel okulların donanımlı fiziksel imkânlara sahip olduğunu ve bu durumun veliler için önemli 

bir tercih sebebi olduğunu düşünmektedirler. Ayrıca okulun güvenlik, yemek ve burs hizmeti gibi ayrıcalıkla- 

rından bahsetmişlerdir. Bir katılımcı (OY6) özel okulu özel yapan şeyin “okul iklimi” olduğunu belirterek özel 

okulların sosyo-psikolojik ortamına vurgu yapmıştır. Bu bulgu kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Özel okulu özel yapan bahçesinin, güvenliğinin belirli bir çerçeveyle çizilmesi… Basitten nitelikli olarak sayarsak 

bir güvenlikli bir bahçe, bir güvenlik görevlisi. Şimdi devlete bak her tarafı delik deşik. Veli, öğrenci o güvenlik 

kartıyla girip çıkıyor. Veliye onu hissettiriyoruz. (OY11) 

Özel okulun bir diğer etkisi ise öğrencinin arkadaş ve çevresi konusunda tırnak içinde söylüyorum güvenlikli alan 

oluşturmak. (OY5) 

Risk durumları 
 

Okul yöneticileri, özel okullara ilişkin risk olarak değerlendirilebilecek bazı konulardan bahsetmişlerdir. Bunlar; 

özel okulların fırsat eşitliğini sarsması, okul sayısının kontrolsüz artışı ve özel okullara yönelik denetim eksikli- 

ğidir. Bu bulgu kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

…özel okul sayısının kontrolsüz artışı beraberinde zarar eden, öğrenci bulamayan ve kalitesiz eğitim veren özel 

okulların ortaya çıkmasına ortam hazırlayacaktır. Çok yakın bir tarihte açıldığı hızla kapanan özel okullar görmek 
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mümkün olacaktır. (OY2) 

…özel okullarında kendi aralarında nitelik bakımından farklılıklar gösterdiği, eğitim kamuoyunda bu farklılıklar- 

dan doğan genel bir bakış açısı geliştirildiğini değerlendiriyorum. (OY6) 

3.2.3.Okul Kurucularının Özel Okulların Türk Eğitim Sistemindeki Yeri, İşleyişi ve Önemine İlişkin 

Görüşleri 

Özel okulların yeri, işleyişi ve önemi başlığı altında özel okulların yeri, işleyişi ve önemi ile özel okullara yönelik 

kaygı durumları olmak üzere iki temaya ulaşılmıştır. 

 

 
Şekil 7. Okul Kurucularının Özel Okulların Türk Eğitim Sistemindeki Yeri, İşleyişi ve Önemine İlişkin Görüşleri 

 

Özel okulların yeri, işleyişi ve önemi 

Özel okul kurucuları, genel itibarıyla özel okulların Türk milli eğitim sisteminin yükünü hafifletmesi ve birçok 

yönden ihtiyaçlara cevap vermesi açısından yerini önemli görmektedir. Bununla birlikte, velilerin ve öğrencilerin 

özel okula yönelmelerinin altında yatan gerekçelerden birinin sınavlara hazırlık işlevi olduğu vurgulanmıştır. Buna 

göre, bazı okul kurucuları velilerin kendilerini “dershanelerin devamı” olarak değerlendirdiklerini düşünmektedir. 

Ayrıca Anadolu sermayesinin eğitim çıkarları doğrultusunda kullanıldığı ve resmi okullara göre daha avantajlı ve 

imkânların daha çeşitli olduğu vurgulanmıştır. Bu açıdan bazı okul kurucuları özel okulların eğitimin niteliğine kat- 

kı sağladığını, eğitim sorunlarına çözüm ürettiği, eğitime farklılık ve zenginlik kattığını belirtmişlerdir. Şekil 7’de 

oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen bulgular kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Özel okulların gelişimindeki nedenlerden biri de zincir bir kısmı da cemaat okulları yani benim görüşüm seri halde 

Türkiye’nin her tarafında açtıkları okullar var bu da aslında gelecekte bir tehlikeyi bünyesinde barındırıyor. Bunun 

için bence okulların denetlenebilir olması, hesap verebilir olması, açık ve şeffaf olması lazım bakanlık okulda ne 
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olup bittiğini bilmek durumunda. Yani çocuğun eğitimi hiçbir gruba hiçbir görüşe tek başına bırakılamaz. (OK4) 
 

Özel okullara yönelik kaygı durumları 
 

Okul kurucuları genel itibarıyla özel okulların devlet tarafından gereken önemi görmediğini, devlet desteğine ihtiyaç 

duyduklarını ve öğrenci teşvik sisteminin kaldırılmasının olumsuz etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Bu kapsamda 

devlet bürokrasisinde özel okulların “üvey evlat” olarak görüldüğünü ve salt ticari amaçlarla hareket eden bir kurum 

olarak algılandığını vurgulamışlardır. Bu durumu eğitim bürokratlarının liyakat sorununa bağlamışlardır. Böylece 

bir itibarsızlaştırma girişimiyle karşı karşıya olduklarını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra okul kurucuları son yıllarda 

niceliksel olarak okul sayılarındaki artışın öğrenci doluluk oranlarına yansımadığını, bununla birlikte bu artışın belirli 

standartlardan ve anlayıştan yoksun bir şekilde “apartman okullar”ın ortaya çıkmasına zemin hazırladığını ve sek- 

törün kalitesine ciddi zarar verdiğini düşünmektedirler. Bu bulgu kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

…Özel okullarda kamu hizmeti sunan kurumlardır. Bu kurumlarda MEB bünyesindeki kurumlar. Bu kurumlar 

eğitime renk katmalı. Devlet ve özel okul ayrımları keskin çizgilerle ayrılmamalı, bütün kurumların hedefleri 

paralellik arz etmeli, önce resmi kurumlar, sonra özel okullar ayrımı yapılmamalı. (OK1) 

…Niceliksel olarak okul sayısının artışı kaliteyi düşürdü. Neden? Fiziksel olarak donanımı çok iyi okullar var, 

bir de bahçesi çok az apartman gibi okullar var. Niceliksel artış beraberinde niteliksel artışı getirmedi. Kaliteyi 

düşürdü. Bu yıldan sonra ne olur bilmiyoruz. (OK8) 

3.3.1.Öğretmenlerin Özel Okulların Rekabet Alanlarına İlişkin Görüşleri 
 

Özel okulların rekabet alanları başlığı altında sınav başarısı, sosyal aktiviteler, tanıtım ve reklam, yabancı dil 

eğitimi, çağdaş sistemler ve organizasyonlar, kurumsallık ve kurum kültürü olmak üzere altı koda ulaşılmıştır. 

 

Şekil 8. Öğretmenlerin Özel Okulların Rekabet Alanlarına İlişkin Görüşleri 

 
Öğretmenler özel okullar arasında rekabetin çoğunlukla sınav başarısı üzerinden yapıldığını ifade etmişlerdir. 

Bununla birlikte, okulların sosyal etkinlikleri, tanıtım ve reklam çalışmaları ve yabancı dil eğitimi konusunda 

da ciddi bir rekabet içinde oldukları vurgulanmıştır. Bu bulgu kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Şekil 8’de oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen bulgular kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Özel okulların şu an itibariyle benim açımdan rekabet ettiği en geçerli faktör reklamdır. Reklamını çok daha iyi 

ve daha fazla yapan okulların daha çok tercih edildiği aşikâr. (Ö3) 

Hem akademik hem de sundukları sosyal faaliyetler özel okulların rekabetini belirliyor… Bunun yanı sıra kurum- 

sallık, kurum kültürünün varlığı da bir özel okulu farklı kılıyor. (Ö12) 

…özel okullar arasındaki rekabet daha çok Türkiye çapındaki sınav başarıları üzerinden gerçekleşmekte. Liseye 
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geçiş sınavları ve üniversiteye giriş sınavlarında elde edilen başarılar veliler tarafından gözlenebilir olduğu için 

çoğunlukla okullar bu noktada rekabet etmekte. (Ö4) 

Son yıllarda STEM, robotik ve kodlama, uluslararası organizasyonlara katılım ve 2. Yabancı dil eğitiminin çeşit- 

liliği ve kalitesi ile; özel okullar arasında bir prestij savaşı devam ediyor. (Ö6) 

3.3.2. Okul Yöneticilerinin Özel Okulların Rekabet Alanlarına İlişkin Görüşleri 

Özel okullar arasındaki rekabet alanları başlığı altında sınav başarısı, marka olma, yabancı dil eğitimi, fiyat po- 

litikaları, bilişim imkânları, özel yetenek alanları, yenilikçi uygulamalar, fiziki yapı ve öğretmen kadrosu olmak 

üzere dokuz koda ulaşılmıştır. 

Şekil 9. Okul Yöneticilerinin Özel Okulların Rekabet Alanlarına İlişkin Görüşleri 
 

Şekil 9’da oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen bulgular kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Türkiye’deki özel okullar arasındaki rekabetin ana unsuru akademik başarıdır. Çok köklü özel okullarda, yeni 

açılan okullar da birçok farklı eğitim uygulamaları olmalarına rağmen kamuoyuna açılırken, reklam yaparken 

kendi okullarının akademik yönde daha başarılı olduğu vurgusunu yaparlar. Son dönemlerde rekabete Steam 

eğitimi ve dil eğitimi de katılsa da rekabetteki belirleyici unsur akademik başarıdır. (OY2) 

Akademik başarı, yabancı dil ve spor faaliyetlerinde rekabet daha yoğun gerçekleşiyor. (OY9) 

Elbette en büyük rekabet başarı ve maalesef fiyat politikası. (OY5) 

Fiziki yapıdan tutun da öğretmen durumlarına kadar. Çalışırken adı çıkan öğretmenler vardır. Onlar önemli. Öğ- 

retmen kadrosu çok önemli. Fiziki yapıda önemli tabi. (OY13) 

3.3.3. Okul Kurucularının Özel Okulların Rekabet Alanlarına İlişkin Görüşleri 
 

Özel okullar arasındaki rekabet alanları başlığı altında rekabet alanları ve öneriler olmak üzere iki temaya ulaşılmıştır. 
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Şekil 10. Okul Kurucularının Özel Okulların Rekabet Alanlarına İlişkin Görüşleri 

 
Rekabet alanları 

 

Okul kurucularının büyük çoğunluğu, ücret politikası ve sınav başarısı aracılığıyla özel okullar arasında rekabet 

kurulduğunu belirtmiştir. Bunun bir sonucu olarak özel okullar, sınav başarılarını reklamlar, tanıtımlar ve ilanlar 

vasıtasıyla tanıtma ve böylece öğrenci çekme yarışına girmektedir. Bununla birlikte bazı okul kurucuları tarafın- 

dan fiziki, sosyal, kültürel imkânlar ve yabancı dil eğitimi de bir rekabet alanı olarak ifade edilmiştir. Bir kurucu 

(OK6) her şey dâhil eğitim anlayışının da rekabet oluşturduğunu ve bunun sektöre zarar verdiğini şu şekilde 

belirtmiştir: “Özel okullar arasında çok acımasız bir rekabet var. Keşke akademik ve sosyal anlamda bir rekabet 

olsa. Ama genelde özel okulculuk da fiyata dayalı bir rekabet söz konusu. Türk turizmindeki her şey dâhil sistemi 

özel okullarda da var. Bunlar sektöre çok ciddi zararlar veriyor…” . Bazı okul kurucuları ise, rekabetin veliyi kan- 

dıran boyutlara ulaştığını ve etik olmayan şekilde uygulanabilirliği olmayan vaatlerin verildiğini söylemişlerdir. 

Şekil 10’da oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen bulgular kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Mutlaka rekabet var. Rekabetin başarıyla yapılması gerekir. Maalesef öyle olmuyor. Parasal yönden yapılıyor, 

yani diğer kurum senden daha uygun ücret önerebiliyor. Fiyat düşürüyor, ücretten rekabeti yapmaya çalışıyor. 

Aslında özel okulun kalitesini düşüren de bu. Bu durum özel okullara zarar veriyor. Batan özel okullar bu sefer 

Türkiye’deki özel okul algısını etkiliyor. (OK8) 

Bu konuda araştırma ve somut bir veri yok. Birkaç alanda rekabet olduğunu gözlemliyorum. Ücretlerde, akade- 

mik başarıda, fiziki mekânlarda vb. (OK1) 

Rekabet şu anda üniversite sınavı başarısı, lise sınavı başarısı ve iyi öğrenciyi okuluna çekme gibi alanlarda ya- 

şanıyor. (OK4) 

Sınav sistemi üzerine rekabet yoğunlaşmış durumda. Fakat sınav sisteminde de her kurumun bir birincisi var. 

Reklam üzerinde kullanılabilecek bir birincisi var. (OK9) 

Öneriler 

Okul kurucularının büyük çoğunluğu okullar arasındaki rekabetin nitelikli eğitim, öğrenciye sunulan sosyal ve 

kültürel imkânlarla olması gerektiği belirtilmiştir. Ancak okullar arasındaki haksız rekabetin önlenmesi için bir 

rekabet kurumunun kurulması ve taban fiyat uygulamasına geçilmesi önerilmektedir. Bu bulgu kapsamında bazı 

katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Rekabetin öğrenciye sunulan sosyal ve kültürel imkânlarla olması gerekir, olması gereken budur. Bunu yapan 

okullar var ama geriye kalan okullarda akademik başarı odaklı kurulmuş bir yapı var. (OK5) 

…Bir de bana göre en önemli rekabet kim öğrencisiyle daha çok ilgileniyor, kim daha iyi eğitim veriyor, kim 

daha çok sosyal aktivite yaptırıyor. (OK7) 

3.4.1. Öğretmenlerin Özel Okul Öğrenci Velisine İlişkin Görüşleri 
 

Özel okul veli profili ve ilişkiler başlığı altında veli profili ve veli ile ilişkiler olmak üzere iki temaya ulaşılmıştır. 
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Şekil 11. Öğretmenlerin Özel Okul Öğrenci Velisine İlişkin Görüşleri 
 

Veli Profili 
 

Özel okul öğretmenlerine göre, özel okullarda eğitimli, yüksek beklenti sahibi ve değişken profile sahip veliler 

bulunmaktadır. Bu bulgu kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Kültürel yönden kendilerini geliştirmiş eğitime önem veren bilinçli veliler bulunuyor. (Ö13) 

Genellikle eğitimli ve çocuğunun aldığı eğitimi önemseyen aileler. (Ö4) 

Şartlarını zorlayarak özel okula gönderdiği için beklentisi yüksek veliler. (Ö7) 

Veliler para verdiğinde herkesi satın almış gibi davranıyor. Okulun işlerine çok fazla müdahale ediyorlar. Her 

şeyin kendi istedikleri gibi olmasını istiyorlar. (Ö11) 

Veli ile ilişkiler 
 

Özel okul öğretmenleri velileriyle olumlu ve profesyonel bir ilişkileri olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte, 

veliyi amaçlar doğrultusunda yönlendirebildiklerini vurgulamışlardır. Ayrıca veliler için ulaşılabilir olduklarını 

ve onlarla iletişime geçerken interaktif iletişim kanallarını kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu bulgu kapsamında 

bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Güven odaklı. Çocuklarının gelişimini destekleme konusunda aynı tarafta olduğumuzu hissettikleri noktada veli- 

ler kesinlikle çok güvenirler ve işbirliğine çok açık olurlar. (Ö4) 

Sık sık geri dönüt veriyorum ilgileniyorum ancak mesafeyi hep koruyorum. (Ö7) 

Velileri yoğurmak yani çocukları için onları istenilen ve ulaşılması gereken amaca hizmet edecek bireyler olabil- 

mesi için emek verdiğimi kanıtladığım bir yıl geçirdim. Şimdi yönergelere uyan, öğretmene destekçi, iletişime 

açık bir veli grubuna sahibim. (Ö3) 

3.4.2. Okul Yöneticilerinin Özel Okul Öğrenci Velisine İlişkin Görüşleri 
 

Özel okul velisine ilişkin görüşler başlığı altında velinin beklenti alanları, velinin memnuniyet alanları ve veliyle 

yaşanan sorun alanları olmak üzere üç temaya ulaşılmıştır. 
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Şekil 12. Okul Yöneticilerinin Özel Okul Öğrenci Velisine İlişkin Görüşleri 
 

Velinin beklenti alanları 
 

Okul yöneticilerine göre özel okul velilerinin okuldan en büyük beklentisi çocuğunun sınav başarısı elde etmesi- 

dir. Bunun yanı sıra okuldan özel ilgi beklemekte ve çocuğunun bire bir takip edilmesini istemektedir. Okul yö- 

neticilerine göre velilerin hemen hemen tamamı çocuğunun en az bir yabancı dil öğrenmesini de beklemektedir. 

Okulun güvenli bir ortama sahip olması, nitelikli eğitim ve öğretmen, çocuğun okulda mutlu olması, öğretmen 

sürekliliği, okulu farklı kılan etkinlikler, fiziki şartların iyileştirilmesi velilerin diğer beklenti alanları olarak ifade 

edilebilir. 

Özel okul velileri, okullardan üst düzeyde beklenti içindedir. Kaygıları da bu oranda yüksektir. Kayıt esnasında 

da genellikle ulusal sınavlar (LGS) yabancı dil öğretimi gibi konularda sorular yöneltmektedirler. (OY9) 

Velilerin hemen hemen tamamı çocuklarının bire bir takip edilmesini istiyorlar. Bir diğer yoğun istek ise eksik 

olduğu her derste takviye edilmesi yani etüt. Bu istekler olmayı ve çoğu çocuğu okuldan almak ile tehdit ediyor 

eğer bu tehditleri ciddiye almayarak yaptıklarınızı doğru anlatırsanız bu isteklerinden vazgeçiyorlar. (OY2) 

İlk olarak aslında öğretmen sorarlar. Sınıf öğretmeni olarak, matematik branş olarak sorarlar. İyi öğretmen var 

mı? İyi öğretmen üzerinde dururlar. (OY11) 

Çocuğuna veya kendi bakış açısına göre ilgilenme talep ediyorlar. (OY6) 
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Velinin memnuniyet alanları 
 

Okul yöneticileri, velilerin en çok özel okullarda rahat iletişim kurabildikleri ve sorunlarına veya taleplerine mu- 

hatap bulabildikleri için memnun olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca okul yöneticilerine göre; okulun güvenlikli 

olması, okulun belirli ilke ve kurallara göre yönetilmesi, işleyişinin net olması yani kurumsal bir anlayışa sahip 

olması da velileri memnun eden unsurlardır. 

…Memnun oldukları süreçler ise rahat iletişim güvenlik, kaliteli sınav hazırlığı. (OY2) 

Velilerimiz yaptığımız görüşmelerde çocuklarının okula çok mutlu ve istekli geldiklerini ve Okula güven duy- 

dukları için çocuklarını okula bıraktıklarında gözleri arkada kalmadığını belirtiyorlar. Çocuklarının her yönden 

geliştiğini ve bunu gözlemleyebildiklerini belirtiyorlar. (OY3) Veliler en çok okulda öğretmen sürekliliğinden ve 

kuralların olmasından (kurumsallıktan) memnuniyet duyuyorlar. (OY6) 

Veliyle yaşanan sorun alanları 

Okul yöneticileri veliler ile birçok konuda sorun yaşadıklarını belirtmişlerdir. Bunların başında akademik başarı- 

ya ilişkin talepler ve baskıdan kaynaklı sorunlar gelmektedir. Bunun yanı sıra okul yöneticileri aşırı korumacı veli 

yapısından kaynaklı sorunlar yaşadıklarını belirtmişlerdir. Velilerin çocuklarının her sorunlarını kendileri çözmek 

istemeleri çocuklarda “velimi çağırırım, istediğimi yaparım” şeklinde bir his oluşturduğunu düşünmektedirler. 

Okul yöneticileri tarafından dile getirilen bir başka sorun alanı ise, velilerin okulun işleyişine ya da alınan ka- 

rarlara müdahale etme girişimleridir. En çok neyi istiyor, benim çocuğum en iyi olsun, benim çocuğum her şeyi 

bilsin, benim çocuğum başarılı olsun. Ama çocuğun eksiğini bilmiyor. En büyük yanlış burada. Anne baba olarak 

çocuklarının eksikliklerini bilmiyorlar. (OY7) 

…Akademik başarı ile ilgili olan sorunlar… Sınav notlarının düşük gelmesi sonucu öğretmenin yeterli olmadığı 

ya da öğretemediği düşüncesiyle gelen şikâyet ve memnuniyetsizlikler en sık yaşanan sorunlar. (OY1) 

3.4.3.Okul Kurucularının Özel Okul Öğrenci Velisine İlişkin Görüşleri 
 

Özel okul velisine ilişkin görüşler başlığı altında velinin beklenti alanları ve veliyle yaşanan sorun alanları olmak 

üzere iki temaya ulaşılmıştır. 
 

 

Şekil 13. Okul Kurucularının Özel Okul Öğrenci Velisine İlişkin Görüşleri 

 
Velinin beklenti alanları 

 

Okul kurucuları genel itibarıyla öğrencilerin sınıf düzeyine göre velilerin beklenti alanlarının farklılaştığını be- 

lirtilmiştir. Buna göre ortaokul 7. ve 8. sınıf ile lise 11. ve 12. sınıflarda velilerin temel beklentisi sınav başarısı 
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olurken; anaokulu, ilkokul ve diğer eğitim kademelerinde güvenli ve hijyenik ortam ile kişisel, sosyal, sportif ve 

kültürel etkinlikler birincil beklentiler olmaktadır. Bununla birlikte bazı okul kurucularına göre, velilerin çocuk- 

larını çevrenin zararlı etkilerinden korumak ve en az bir yabancı dil öğrenmesini sağlamak için özel okullardan 

beklentileri oluşmaktadır. Son olarak bir katılımcı bazı velilerin gösterişi sevdiğini belirterek marka okullara yö- 

neldiklerini ve bu doğrultuda velinin beklentisinin okulun ışıltısı ve gösterişi olduğu vurgulanmıştır. Şekil 13’te 

oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen bulgular kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

…velilerin birinci öncelikleri akademik başarı, diğerleri daha sonra geliyor. (OK1) 

Okulumuzdaki akademik çalışmaların detaylarını bize soruyorlar. Ancak ara sınıf ve daha alt sınıf gruplarında ve- 

lilerimizin soruları öğrencilerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimi açısından yapılan etkinliklere yönelik oluyor. 

(OK5)Velinin beklentisi okulun ışıltısı, gösterişi ile ilgili oluyor. Okuldaki etkinlikleri, kaç saat İngilizce, ikinci 

yabancı dil var mı gibi sorular sorulmuyor. (OK6) 

Velinin memnuniyet alanları 
 

Okul kurucuları, velilerin özel okullara ilişkin birçok konuda memnuniyet duyduğunu belirtmişlerdir. Buna göre 

velinin özel okullardan memnuniyet duyduğu konular; özel okullardaki veliyi eğitim öğretim süreçlerine dâhil 

etme, onların görüşlerini dikkate alma, çocuğa özel ilgi ve alaka gösterme, öğrenci takip sistemi ve geri bildirim 

sunma, fiziki imkânlar, hijyen ve temizlik, akademik başarı, kişisel, sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler, yabancı 

dil eğitimi ve teknolojik alt yapı şeklinde ifade edilebilir. Şekil 13’te oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen 

bulgular kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: 

Memnuniyetimiz çok fazla, akademik başarıdan memnunlar, sosyal etkinlikte memnunlar, servislerimizden 

memnunlar. 50 servis olduğu için yaklaşık bir ikisinde bazen sorun çıkabiliyor orada hemen düzeltiyorum zaten. 

(OK8) En çok memnun oldukları alan teknoloji ve dil. (OK9) 

Veliyi memnun etme, veliyi pohpohlama olarak algılanmamalı ama velinin görüşü bazen çok öğretmenden, mü- 

fettişten ön planda. Size gelmeden önce bir veliyle görüştüm. Velimiz cerrah. New York’ta dört yıl kalmış. Orada 

çocuklarını okutmuş, orada bir tecrübesi var. Şimdi ben bu velinin görüşleri benim okuluma katkı yapar diye 

düşünüyorum. Onun için benim onu dinlemem lazım. Taleplerini dinlemem lazım. Dönem içindeki şikâyetlerini 

dinlemem lazım…(OK7) 

Veliyle yaşanan sorun alanları 
 

Okul kurucularının büyük çoğunluğu yüksek not talepleri sebebiyle bazı velilerle sorun yaşadıklarını belirtmiştir. 

Özellikle not konusunda hem öğretmene hem de kendilerine velilerin baskı yaptığını belirtmişlerdir. Bununla bir- 

likte, velinin pedagojik bilgi yetersizliği sonucunda bazı sorunlar yaşadıklarını, bu kapsamda velinin eğitime ve 

öğrenmeye bakış açısıyla kendilerinin bakış açısının çatıştığını belirtmişlerdir. Ayrıca bazı kurucular, çocuğunu 

olduğundan daha zeki ve çalışkan gören velilerle ciddi problemler yaşadıklarını, çocuklarını sübjektif yaklaşımla 

değerlendiren bazı velilerin çocuğa ilişkin bazı gerçeklikleri kabullenmediğini ve böylece ciddi sorunlar yaşadık- 

larını vurgulamışlardır. 
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Şekil 14. Okul Kurucularının Özel Okul Öğrenci Velisine İlişkin Görüşleri 
 

Şekil 14’te oluşturulan tema ve kodlar ile elde edilen bulgular kapsamında bazı katılımcı görüşleri şu şekildedir: Biz 

özel okullarda başka bir şey izlemeye çalışıyoruz daha pedagojik daha teknik falan. O yüzden velilerle çatışıyoruz 

bu noktalarda çocuklara yaklaşım konusunda. Biz bunu çocuğu daha fazla okulda tutarak veliye daha az iş bırakarak 

çözmeye çalışıyoruz. Ama veliyi de devre dışı bırakmıyoruz. Veliyi bir aktör olarak, katkı veren bir parça olarak dü- 

şünüyoruz. (OK7) Para veriyorsam benim çocuğum zeki, benim çocuğumu zeki olarak siz de pohpohlayın, notunu 

şişirin. Biz bu şeyi yapmadan ama idealist davranmak için kral çıplak deyip tek başımıza piyasayı ben yıkacağım 

diyemiyorsunuz. İşte burada gerçekle savaşıyorsunuz. (OK9) Temel sorun herkesin kendi çocuğunu çok değerli bu- 

lup çok akıllı görmesi. Zeki ama çalışmayan bir öğrenci olduğunu iddia edip bizim onu zeki ve çalışan bir öğrenciye 

dönüştürmemizi bekliyorlar. Öğretmen kimliğimden dolayı çok saygısız bir tutumla da karşılaşmadım. (OK11) 

4.Sonuç ve Öneriler 
 

Araştırma kapsamında, özel okulların Türk eğitim sistemi içerisindeki yeri, eğitim yaklaşımları, özel okullar ara- 

sında rekabet alanları ile öğrenci ve veli profiline ilişkin ,öğretmen, okul yöneticisi ve okul kurucularının görüşle- 

rine yönelik genel sonuçlar ve öneriler aşağıda sunulmuştur: Özel okul kurucuları, genel itibarıyla özel okulların 

Türk milli eğitim sisteminin yükünü hafifletmesi ve birçok yönden ihtiyaçlara cevap vermesi açısından yerini 

önemli görmektedir. Bununla birlikte, velilerin ve öğrencilerin özel okula yönelmelerinin altında yatan en öenmli 

gerekçelerden biri sınavlara hazırlık amaçlıdır. Özel okul yöneticileri, özel okulların nitelikli eğitim sunma ve 

resmi okulların yükünü azaltması açısından Türk eğitim sisteminde önemli bir yeri olduğunu düşünüyor. Okul 

yöneticileri, toplam okul sayısındaki özel okul payının artması, veliler için alternatif sunma açısından her bütçeye 

uygun özel okul açılması ve velilerin çalışması sebebiyle okul çıkış saatlerinin veliye göre ayarlanması gibi du- 

rumlar bakımından özel okullarda talep artışları yaşanmaktadır. Özel okul öğretmenleri, Türk eğitim sisteminde 

özel okulların önemli bir yer tutmasının yanı sıra toplam okullar içindeki payının artarak devam ettiğini görüşün- 

dedir. Öğretmenlere göre özel okullar bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış ve bu okulların öğrenci ve veliye yaklaşım 

tarzının açısından kendine has bir yapısı vardır. Okul kurucularının eğitim yaklaşımları, genel itibarıyla çocuğun 

odak noktasında olduğu, çocuğa dokunan, çocuğun farkına varan ve çocuğun bütüncül gelişimini dikkate alan bir 

eğitim yaklaşımıdır. Okul yöneticileri, nitelikli öğretmenin çocuğun gelişiminde ve eğitim öğretim faaliyetlerinde 

son derece önemli olduğunu ve çocukların hayatla bağını kurabilen bir müfredatın gerekliliğine ve eğitimde başa- 

rıyı yakalayabilmek için aile de bu sürecin içinde olmalıdır. Ayrıca okul yöneticileri için disiplinli bir eğitim orta- 

mı, yönetim desteği, kaliteli eğitim, okullar arası başarı farkının azaltılması, çağdaş eğitim modeli, doğru eğitim 

politikaları, zihniyet değişikliği ve öğrenciyi tanıma gibi unsurlarda ön planda olmalıdır. 

Öğretmenler ise öğrenci merkezli, bireysel farklılıkları dikkate alan, öğrencilerin duyuşsal yönden etkileşime ve 

sevgiye dayalı bir anlayışla milli değerleri geliştirmeye dayalı, öğrenciye değer veren, kültürel birikimleri aktararak 
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ve sosyalleşmelerine olanak sağlayan bütüncül bir yaklaşımla ezberci eğitimden uzak çağdaş bir eğitim sistemidir. 

Özel okul kurucularına göre, fiziki, sosyal, kültürel imkânlar ve yabancı dil eğitiminin yanı sıra “ücret politikası” ve 

“sınav başarısı” özel okullar arasındaki en önemli rekabet unsurudur. Bunun bir sonucu olarak özel okullar, sınav 

başarılarını reklamlar, tanıtımlar ve ilanlar vasıtasıyla tanıtma ve böylece öğrenci çekme yarışına girmektedir. Okul 

yöneticileri, özel okullar arasındaki rekabet alanları sınav başarısı, marka olma, yabancı dil eğitimi, fiyat politikala- 

rı, bilişim imkânları, özel yetenek alanları, yenilikçi uygulamalar, fiziki yapı ve öğretmen kadrosudur. Öğretmenle- 

re göre ise okullar sınav başarısı olmak üzere, sosyal etkinlikler, tanıtım ve reklam çalışmaları ve yabancı dil eğitimi 

konusunda rekabet içindedirler. Okul kurucuları genel itibarıyla öğrencilerin sınıf düzeyine göre velil beklenti alan- 

larını farklılaşmaktadır. Buna göre ortaokul 7. ve 8. sınıf ile lise 11. ve 12. sınıflarda velilerin temel beklentisi sınav 

başarısı olurken anaokulu, ilkokul ve diğer eğitim kademelerinde güvenli ve hijyenik ortam ile kişisel, sosyal, spor- 

tif ve kültürel etkinlikler birincil beklentilerdir. Okul yöneticilerine göre özel okul velilerinin okuldan en büyük bek- 

lentisi çocuğunun sınav başarısı elde etmesidir. Bunun yanı sıra okuldan özel ilgi beklemekte ve çocuğunun birebir 

takip edilmesinin yanı sıra hemen hemen tamamı çocuğunun en az bir yabancı dil öğrenmesi beklentisindedir. Özel 

okul öğretmenleri velilerin en başta çocuklarının akademik açıdan başarılı olmasını, yabancı dil öğrenmesini ve 

kendilerine ve çocuklarına ilgi gösterilmesini okuldan beklemektedir. Bununla birlikte bilgilendirilmek, güvenlik, 

çocuğun mutluluğu, etkili iletişim, sağlıklı yemek ve spor ve sanat alanında beceri eğitimi gibi beklentileri vardır. 

Öneriler 
 

Özel okulların eğitimde eşitsizliğe sebep olduğu görüşü kamuoyunda ön plana çıkanbir tatışma konusudur. Bu 

görüşün nedenlerine ve sonuçlarına ilişkin araştırmaların yapılması gerekmektedir. Genel olarak (öğrenci ve 

velilerin) okul tercihinde ve okuldan beklentilerinde okulun güvenli olması, okul çevresinin fiziksel özellikleri 

ve öğrencinin güvende hissedilmesi, eğitimci kadrosu ve öğretmen kalitesi, okul yönetimi, sınıf ortamı ve öğrenci 

sayısı ile yabancı dil eğitimi belirtilen kriterler arasında önem açısından başlarda gelmektedir. Bu bağlamda, özel 

okullarda öğrenci ve veli memnuniyetini açıklayan değişkenler üzerine nicel ve nitel araştırmaların yapılması 

önerilebilir. Özel okulların Türkiye’de eğitimin niteliğine ve genel eğitim başarısına ve kalitesine önemli bir 

katkısı olduğu belirtilmiştir. Özel okulların sadece sınav başarısı açısından değil, sosyal sorumluluk projeleri ve 

topluma hizmet uygulamaları açısından da sosyal çıktılarını daha görünür kılmaları gerekmektedir. 
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Özet 
 

Ülkelerin mülteci eğitim politikası çeşitli nedenlerden dolayı farklılaşabilmektedir. Bu araştırmanın amacı bazı 

OECD ülkeleri ve üyelerinden biri olarak Türkiye’deki mülteci eğitimini incelemek ve karşılaştırmaktır. Ülkeler 

seçilirken UNCHR 2019 verilerine göre sığınmacı sayısı yüksek olanlar tercih edilmiştir. Bu ülkeler; Almanya, 

Avusturya, İsveç ve Türkiye olarak sınırlanmıştır. Alanyazında konu ile ilgili çalışmalar vardır. Ancak karşılaş- 

tırmalı inceleme yapan sınırlı sayıda çalışma söz konusudur. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden dokü- 

man incelemesi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada OECD, UNICEF, UNESCO ve EACEA raporları taranmıştır. 

Araştırma bulgularına göre; incelenen ülkelerde öğretmenler mülteci öğrencilere eğitim vermeye yönelik özel bir 

eğitime tabi tutulmamaktadırlar. Mülteci öğrencilere gittikleri ülkenin dilini öğretmek amacıyla yoğun bir dil 

desteği verilmektedir fakat incelenen ülkelerde İsveç dışında ana dilde eğitim yapılmamakta ve buna önem 

verilmemektedir. Mülteci öğrencilere mesleki eğitim verme konusunda ülkelerin olumlu çalışmaları vardır. Okul 

sosyal hizmetine ise incelenen ülkelerde sadece Türkiye’de yeterince önem verilmediği belirlenmiştir ve son 

olarak incelenen ülkelerin tümünde telafi eğitimi için çeşitli fakat yoğun çalışmalar olduğu bilgisine ulaşılmıştır. 

 

REFUGEE EDUCATION IN OECD COUNTRIES AND TURKEY 

 
Abstract 

 
Refugee education policy of the countries may differ for various reasons. The purpose of this study is to examine 

and compare refugee education in some OECD countries and in Turkey as one of its member. While selecting the 

countries, according to UNCHR 2019 data, those with a high number of asylum seekers were preferred. These 

countries are limited by Germany, Austria, Sweden and Turkey. There are studies related to the subject in the 

literature. However, there are a limited number of studies that conduct comparative studies. In the research, the 

document review technique was used as one of the qualitative research methods. In the study, OECD, UNICEF, 

UNESCO and EACEA reports were scanned. According to the research findings; In the countries studied, tea- 

chers do not undergo special training to teach refugee students. Intensive language support is given to refugee 

students in order to teach the language of the country they go to however, education in the mother tongue is not 

provided in the countries studied, except for Sweden, and no importance given. Countries have positive efforts 

to provide vocational training for refugee students. It has been determined that school social service is not given 

enough importance only in Turkey in the countries studied, and finally, it has been found out that there are various 

but intensive studies for compensation education in all the countries studied. 
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Giriş 
 

Toplum, belirli sınırlar içinde, doğal çevrede, ortak amaçlar gerçekleştirmek için bir araya gelerek kurallara dayalı 

iletişim kuran ve işbirliği içerisinde olan insanlardan oluşur (Başaran 1989). Toplumlar ve bireyler tarih boyunca yaşa- 

dıkları savaş, yokluk, kıtlık, açlık gibi birçok nedenle bulundukları yerlerden ayrılarak kendilerine ve ailelerine daha iyi 

fırsatlar sağlayan yerlere göç etmişlerdir. Göç; din, ekonomi, siyaset, sosyal ve diğer nedenlerden dolayı insanların ya- 

şamlarının tamamını veya bir kısmını geçirmek için yaşamlarını sürdürdüğü yerden, başka bir yere yerleşmek şeklinde 

yaptıkları coğrafi yer değiştirmedir (Sayın, Usanmaz ve Aslangiri, 2016). Zorunlu göç olarak isimlendirilen “mültecilik 

ve sığınmacılık” kavramları ise çevreden ve doğadan kaynaklanan nedenlerle olabileceği gibi devletlerarasında yaşa- 

nan savaşlardan, etnik sebeplerden ortaya çıkan çatışmalardan, sivil çatışmalardan kaynaklanabilmektedir (Özkarslı, 

2014). Mültecilik ve/veya sığınmacılık, göçün bireyin veya topluluğun yaşadığı yerden zorla, yakınları öldürülerek, 

dayatmayla, korkutularak vb. gibi yollarla uzaklaştırılması amacına hizmet eden türü olarak tanımlanabilir. 

Savaşlarda, ülkelerde yaşanan kargaşalarda, aniden ortaya çıkan afetlerde, aileler ve çocukları bulundukları yer- 

lerden ayrılmak zorunda kalarak göç ederler ve gittikleri yerde mülteci olurlar. Mülteciler gelmek zorunda kal- 

dıkları yerdeki toplumda çok fazla zorlukla karşılaşır ve karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için müca- 

dele ederler. Yetişkin mülteciler, gittikleri yerlerde kendi toplumlarından insanlarla iletişim kurarak kendilerine 

güvenli bir çevre sağlayabilirler fakat bu durum çocuklar için daha zordur (Ferris ve Winthrop, 2010). Göçün 

bütün bireylere etkisi vardır fakat göçe karar veren yetişkinlerin kararından en çok etkilenen, pasif göçmen olarak 

adlandırılan çocuklardır (Giani, 2006). 

Eğitimin toplumsal bir kurum olarak ortaya çıkış amacı, toplumun eğitim gereksinimlerini karşılamaktır (Toprak- 

çı, 2016). İnsan davranışlarını istendik yönde değiştirebilmek için oluşturulan eğitim kurumu toplumsal açık bir 

sistemdir; çünkü insanın hali hazırdaki davranışları yeterli bulunmamakta ve o insan istendik davranışlarla dona- 

tılmak istenmektedir. İşte, kişide bulunması istenilen davranışlar eğitimin hedefidir. Bu hedefi gerçekleştirmek, 

bir toplumsal açık sistemin yapılandırılmasını gerekli kılar. Bu da eğitim sistemidir. Eğitimin, sistem özelliği 

gösterebilmesi için, eğitim sistemini oluşturan bütün alt sistemlerin aynı amaçlar ve ilkeler doğrultusunda hare- 

ket ediyor olması gerekir (Toprakçı, 2017). Mülteci eğitiminde de tüm ilkeler ve hedefler önceden belli bir plan 

doğrultusunda hazırlanmalıdır. Mülteci çocukların eğitim hakkını koruyan küresel anlaşmalar vardır. Aşağıdaki 

görsel de de izlenebileceği üzere, uluslararası düzey de, mültecilerin haklarını düzenleyen özelikle eğitimle ilişki- 

lendirilebilecek üç uluslararası anlaşma vardır (Mendenhall, Russell ve Buckner,2017). Bu anlaşmalar sayesinde 

taraf olan ülkelerde mülteci çocuklar eğitim görme hakkına sahip olurlar; 
 

Görsel 1: Uluslararası düzeyde, mültecilerin haklarını ve maddeleri düzenleyen sözleşmeler 

OECD ülkeleri, ülkelerine gelen sığınmacıların işgücü piyasalarına adapte olmaları ve yeni toplumsal hayatlarına ka- 
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tılımlarının gerçekleştirilebilmesi için eğitimin son derece önemli olduğunu düşünmektedirler. Bu düşünceye sahip 

olsalar bile bu ülkelerde sığınmacı çocuklar kaliteli eğitime erişim, eğitime katılma, eğitime devam etme, akademik 

başarı ve ekonomik sıkıntılardan kaynaklanan durumlardan dolayı problemler yaşamaktadırlar (Nusche, 2009). Eği- 

tim, çocuğun içinde yaşadığı toplumun ve dünyanın nitelikli bir üyesi haline getirildiği süreçtir. Bu süreçte birey ihmal 

edilirse mutsuz ve yaratamayan bir ulus ortaya çıkar (Toprakçı, 2012). Mülteci çocukların eğitim sistemlerine uyum 

(bütünleşme/entegrasyon), akademik, sosyal ve duygusal refah açısından çok önemlidir. Okullardaki uyumun başarısı, 

bu çocukların gelecekteki işgücü piyasasına ve sosyale uyum potansiyelini de etkileyebilir (OECD/EU, 2018; OECD, 

2017 akt. Cerna, 2019). Eğitim, insanlara çeşitli kazanımları olur ekonomi açısından bunlar nitelikli bir üretici ve tü- 

ketici özelliği edindirmektir. Ancak bu eğitimin gerçekleşebilmesi için kaynakların tahsisine ihtiyaç vardır. Eğitimin 

hedeflerine ulaşabilmesi için kıt kaynaklardan en yüksek ürün elde etme çabası içinde de olmak gerekir (Toprakçı ve 

Güngör, 2014). Mülteci öğrencilerin karşılaştıkları problemleri aşması ve gittikleri topluma ve eğitime uyum sağlama- 

ları için çeşitli mülteci eğitim modelleri uygulanarak eldeki kaynaklar ile maksimum verim elde edilebilir. 

Mülteci çocukları eğitime en iyi şekilde katmak için bütünsel model benimsenebilir. Bütünsel model ihtiyaçlar, 

faktörler, politikalar ve eğitime uyum arasındaki ilişkileri gösterir. Mülteci çocukların eğitime uyumu, öğrenme, 

sosyal ve duygusal ihtiyaçlarının tümü (veya en azından çoğu) perspektifinde ele alındığında gerçekleşebilir. 

Mülteci çocukların ev sahibi ülke dilini öğrenmeleri ve anadillerini geliştirmeleri, okuldaki kesintilerin veya 

sınırlı eğitimin üstesinden gelmeleri ve yeni bir eğitim sistemine uyum sağlamaları gerekir. Ayrıca başkalarıyla 

iletişim kurabilmeli, aidiyet duygusu hissetmeli ve toplumla bağ kurabilmeli ve güçlü bir kişisel kimlik geliştire- 

bilmelidirler. Mülteci çocukların kendilerini güvende hissetmeleri ve kayıp, keder, ayrılık ve/veya travma ile baş 

edebilmeleri gerekir. Farklı bireysel, kişilerarası ve kurumsal (okul düzeyinde) faktörler çeşitli hedefli politikalar 

ve uygulamalarla desteklenerek mülteci çocukların ihtiyaçları karşılanabilir (Cerna, 2019). 

Eğitim dilinde yeterliği olmayan sığınmacı öğrenciler okullarda önemli bir sorunla karşı karşıya kalırlar. PISA 

sonuçlarına göre, gittikleri ülkenin eğitim diline hâkim olmayan mülteci öğrencilerin, akranlarına göre eğitim-öğ- 

retimde bir yıl geride kaldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, evlerinde eğitim dilini kullanan mülteci öğrencilerin 

yaklaşık yarım yıl geride kaldığı görülmüştür. Bu da, eğitim dilini bilen ve bilmeyen mülteci öğrenciler arasında 

neredeyse yarım sınıf düzeyinde bir fark olduğu şeklinde yorumlanabilir (Christensen ve Stanat, 2007). Whita- 

ker’ e (2010) göre mülteci çocukların gittikleri ülkenin dilini bilme düzeyinin uyum sürecine etkisi vardır. Şöyle 

ki göç edilen ülkenin dilini öğrenebilmek, mültecilerin ev sahibi topluma uyumuna katkı sağlar. Eğer öğrenme 

süresi uzarsa, kişinin toplumla bütünleşmesi/uyumu zaman alabilir. Mülteci çocuklar ve gençler göçün şoku- 

nu çeşitli şekillerde yaşarlar ve çoğu öğrenci okula başladığında veya aralıklı dönüşlerde yardıma gereksinim 

duyarlar. Devlet okullarındaki öğretmenler, mülteci öğrencilerini yeni bir sisteme, müfredata, ikinci yabancı dile, 

toplum ve sınıf beklentilerine uyum sağlamak için mücadele ederken onlara yardım edecek yeterliğe sahip 

olmayabilir. Öğrencilerin de öğretmenlerinden aldıkları destek eksikliği, bu öğrencilerin okullarına devam etme 

düzeylerini büyük ölçüde etkiler (Mendenhall, Russell ve Buckner, 2017). Alanyazın incelendiğinde, Alman- ya, 

Hollanda gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin çocuklarının okula uyum ve okul başarısı konusunda 

yaşadıkları sorunların ana kaynağının çocukların bu ülkelerde konuşulan dili yeterince iyi düzeyde bilmemeleri 

olduğu tespit edilmiştir. Bu konuda yapılan çeşitli araştırmalarda, öğrencilerin Almanca dil becerilerinin yetersiz 

olması çocukların okullarda başarısız olması sebebidir (Perşembe, 2010). Göçmen öğrencilerin eğitimlerinde 

karşılaştığı ana problem gittikleri ülkenin dili ve zor yapıdaki eğitim sistemdir. Bu da uyumlarını zorlaştırmak- 

tadır ve diploma bile almadan okuldan ayrılmalarına neden olmaktadır. (Bingöl ve Özdemir, 2014). Akman‘ın 

(2019) yaptığı araştırmada öğretmenlerin çok kültürlülüğe yönelik eğitim almadıklarını fakat mülteci öğrencilere 

yönelik algılarının olumlu olduğunu tespit etmiştir. 
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Mülteci eğitiminin gerek çocuklar gerekse yetişkinleri kapsayıcı temelde bir de mesleki eğitim boyutu vardır. 

Mülteciler için mesleki ve teknik eğitim ise, çeşitli mesleki alanlar, üretim, hizmetler ve geçim kaynakları ile 

ilgili eğitim, öğretim ve beceri geliştirmeyi kapsar. Birçok ülkede, mesleki ve teknik eğitim ulusal eğitim mimari- 

sinin ayrılmaz bir parçasıdır ve işgücü piyasası ihtiyaçları ile bağlantılı nitelikli işgücü gelişimini kolaylaştırarak 

ekonomik kalkınmayı desteklemektedir. Bu eğitim yaşam boyu öğrenmenin bir parçası olarak, ortaöğretim, orta- 

öğretim sonrası ve üçüncül seviyelerde gerçekleşebilir ve işe dayalı öğrenmeyi içerir (UNCHR, 2019). 

Bu araştırmanın amacı bazı OECD ülkeleri ve üyelerinden biri olarak Türkiye’deki mülteci eğitimini incelemek ve 

karşılaştırmaktır. Araştırmanın bulgular kısmında kapsamlarından yararlanılan konu ile ilgili çalışmalar vardır; Aydın 

(2020) çalışmasında Türkiye ve Kanada’daki mülteci eğitimini inceleyerek Türkiye’ye yönelik önerilerde bulunmuş- 

tur. Taylor ve Sidhu (2012) çalışmalarında mülteciler için kapsayıcı eğitimi nelerin oluşturduğu konusunda araştırma 

yapmıştır. Block, Cross, Riggs ve Gibbs (2014) çalışmalarında mülteci öğrencilere kapsayıcı eğitim sağlamak için 

öneriler sunmuştur. Ancak karşılaştırmalı inceleme yapan sınırlı sayıda çalışma söz konusudur; Crul, vd. (2019) yap- 

tıkları çalışmada İsveç, Almanya, Yunanistan, Lübnan ve Türkiye’nin Suriyeli mülteci çocukları eğitime entegresi 

konusunda karşılaştırmalı incelemeler yapmıştır. Naldan (2019) araştırmasında Türkiye ve Almanya’daki mülteci 

eğitimini karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Öte yandan OECD ülkeleri temelli karşılaştırma yapan bir çalışma bu- 

lunmamaktadır. Araştırma küreselleşmenin yanında çeşitli ülkelerdeki iç karışıklıklarından kaynaklanan nedenle or- 

taya çıkan ve giderek artan mülteci ve göç temelinde önem taşımaktadır. Bu araştırma sonucunda mülteci öğrencilerin 

eğitime uyumunu kolaylaştırıcı öneriler sunulması hedeflenmektedir. Bu araştırmanın problemi; “OECD ülkelerinde 

mülteci eğitimi nasıldır?” şeklinde ifade edilmiştir. Bu problem temelinde, OECD ülkelerinde; “ 

1. Mültecilerin çocuklarına eğitim veren öğretmenlere ilişkin bilgiler nelerdir? 

2. Mültecilerin çocuklarına uygulanan dil eğitimi politikaları nelerdir? 

3. Mültecilerin çocuklarına ana dilde eğitim veren ülkeler ve politikaları nelerdir? 

4. Mültecilerin çocuklarına verilen mesleki eğitim politikaları nelerdir? 

5. Mültecilerin çocuklarına okul sosyal hizmeti sağlayan ülkeler ve politikaları nelerdir? 

6. Mültecilerin çocuklarına uygulanan uyum politikaları nelerdir?” şeklinde ifade edilen altı soruya cevaplar aranmıştır. 

Yöntem 

Araştırmanın Modeli 

Bu çalışmada araştırma problemine uygun olarak, nitel araştırma temelinde doküman incelemesi yöntemi kul- 

lanılmıştır. OECD ülkelerinde ve OECD ülkesi olan Türkiye’deki mülteci eğitimleri dokümanlar temelinde in- 

celenmiştir. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ve olgular hakkında bilgi içeren yazılı mater- 

yallerin analizini kapsar. (Yıldırım ve Şimşek, 2011). Doküman incelemesi, basılı olan, elektronik materyalleri 

incelemek veya değerlendirmek için kullanılan sistemli bir işlemdir. Diğer araştırma yöntemlerinde olduğu gibi, 

doküman incelemesi de anlam çıkarmak, anlayış kazanma ve görgül bilgi geliştirmek için verilerin incelenmesini 

ve yorumlanmasını gerektirir (Bowen, 2009). Bu yöntemin uygulanması beş aşamadan oluşmaktadır. Bu aşama- 

lar; dokümanlara ulaşma, dokümanların orijinalliğini kontrol etme, dokümanları anlama, veriyi analiz etme ve 

kullanmadır (Yıldırım ve Şimşek, 2018). Dokümanlara ulaşma aşamasında Mülteci eğitimi ile ilgili belgelere 

OECD, UNICEF, UNESCO ve EACEA’nın resmi internet sitesinden ulaşılmıştır. Bilgilerin orijinalliği söz konu- 

su sitelere değişik bilgisayarlardan girilerek ve diğer çevrimiçi olanaklarla teyit edilmiştir. Dokümanları anlama 

aşamasında tüm raporlar detaylı olarak incelenmiştir. 
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Çalışma dokümanı 
 

Bu çalışmada OECD, UNICEF, UNESCO, EACEA belgeleri karşılaştırma yapmak amacıyla, doküman incelenme- 

sine uygun kaynaklar olarak görülmüş ve doküman incelemesinin aşamalarına göre analiz edilmiştir. Mülteci eğitimi 

karşılaştırılacak ülkeler UNCHR 2019 raporunda yer alan sığınmacı sayısı yüksek olan ülkeler arasından seçilmiştir. 

Tablo 1. OECD üyesi Avrupa ülkelerinde toplam sığınmacı sayısı 
 

Türkiye 3.908.058 

Almanya 1.472.586 

Fransa 511.628 

İsveç 312.683 

İtalya 270.454 

İspanya 195.027 

Yunanistan 190.872 

Avusturya 166.739 

İsviçre 121.362 

Hollanda 111.967 

Kaynak: UNCHR, 2021.  

 
Tablo 1.’de 2019 yılı sonunda alınan verilere göre bazı Avrupa ülkelerinde toplam sığınmacı sayılarına yer veril- 

mektedir. Tablo 1 incelendiğinde OECD üyesi, Avrupa ülkelerinde yaşamlarına devam eden sığınmacının en yüksek 

Türkiye’de olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla Almanya, Fransa, İsveç, İtalya, İspanya, Yunanistan Avusturya, 

İsviçre ve Hollanda izlemektedir. Buna göre OECD üyesi Avrupa ülkelerinde toplam sığınmacı sayısı en yüksek 

olan ilk sekiz ülke; Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç, İtalya, İspanya, Yunanistan, Avusturya olarak belirlenmiştir. 

OECD, UNICEF ve UNESCO ve EACEA raporlarında Fransa, İtalya, İspanya ve Yunanistan hakkında yeterli bilgi 

olmadığından araştırma Türkiye, Almanya, İsveç ve Avusturya’nın mülteci eğitimi ile sınırlandırılmıştır. 

Verilerin Toplanması ve Analizi 

Bu çalışmada OECD, UNICEF ve UNESCO ve EACEA raporları incelenmiş, ardından alt problemlere göre 

mülteci eğitimi sistemi araştırılacak ülkelerle ilgili bilgiler toplanmış ve en son olarak sistemli bir şekilde sınıf- 

landırılıp karşılaştırmalar yapılmıştır. 

Veriler içerik analiziyle incelenmiştir. Verilerin analizi aşamasında belgeler ve raporlar incelenmiş, doyum nok- 

tasına erişinceye kadar okunarak her bir ülke bazındaki uygulamalar tespit edilmiştir. Uygulama ile kastedilen 

örüntü mülteci eğitimi ile ilgili farklı türde yapılan çalışmaları kapsamaktadır. Her bir ülkenin uygulamalarına yer 

verilirken doğrudan ifadelerden yararlanıldığından ülke tema, ifade de uygulama (kod) olarak anlamlandırılmış- 

tır. Bu kapsama bir örnek vermek gerekirse; “Avusturya’da göçmen kökenli çocukların özel ihtiyaçlarına destek 

olmak için çeşitli uygulamalar vardır: Öncelikle sınıflardaki öğretmen sayısı arttırılmıştır, dil desteği sağlanmıştır 

ve öğretmenlere kültürlerarası öğrenme tanıtılmıştır. Son zamanlarda mülteci çocukların akınına tepki olarak, bazı 

okullar mültecileri desteklemek için fahri olarak mülteci olan öğretmenleri istihdam etmektedir” (OECD, 2018). 

Avusturya’da Sığınmacı öğrencilere eğitim veren öğretmenlere eğitim verilmesi ve öğrencilerle iletişim kurma 

hakkında eğitim desteği sağlanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca yeni gelen öğrencilerin çok kül- 

türlülüğünün dikkate alınarak nasıl ders yapılacağı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 2013’te kurulan BIMM 

(Bundeszentrum Interkulturalität, Migration, Mehrsprachigkeit) (Kültürlerarasılık, Göç ve Çok Dillilik Federal 
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Merkezi), Avustralya’da üniversitelerle işbirliği yaparak öğretmenlerin eğitimi için bir destek vermektedir. Hedef, 

içerik tabanlı eğitim ve stratejik gelişime ek olarak mülteci eğitimine yönelik yenilenmiş öğretmen eğitimi müf- 

redatının uygulanmasının, öğretmen eğitiminde çok kültürlü bir yenileşme amaçlayan girişimleri başlatmak ve 

en iyi örnekleri toplamaya yardımcı olmaktadır. Ülkede çok dilliliğe yönelik göçmen eğitimine yönelik öğretmen 

geliştirme çalışmaları yapılmaktadır (Nusche, Shewbridge ve Rasmussen, 2009; EACEA, 2019). Bu ifadelerden 

hareketle söz konusu ülkede öğretmenlere destek eğitimi, çok kültürlülüğe yönelik eğitim almış öğretmen kadrosu, 

çok dilli ortama yönelik eğitim, mülteci öğretmen istihdamı gibi kodlar oluşturulmuştur. 

Geçerlik ve Güvenirlik 
 

Araştırmanın geçerliğini ve güvenirliğini sağlamak için çeşitli teknikler kullanılmıştır. Çalışmanın geçerliğini ve 

güvenilirliğini sağlamak için değerlendirilen ülke raporlarının görüş birliğine dayalı olarak analiz edilmesine ve 

ayrıntılı raporlaştırılmasına dikkat edilmiştir. Uzman incelemesi ve meslektaş teyidi ile verilerin iç geçerliği 

sağlanmıştır. Creswell (2013)’e göre uzman incelemesi yoluyla araştırmaya eleştirel gözle bakılır ve profesyonel 

geri bildirimde bulunulur. Çalışma konusuyla ilgili uluslararası çapta çalışmalar yaparak sistemli bilgiler sunan 

OECD, UNICEF, UNESCO, EACEA raporları kullanılmasıyla da doküman güvenirliği sağlanmıştır. 

Bulgular ve Yorum 
 

Araştırmanın bu bölümünde alt problemler birer başlığa dönüştürülerek verilerin analizi temelinde ortaya çıkan 

bulgulara ve bu bulguların alan yazın temelli yorumuna yer verilmiştir. 

1. Mültecilerin çocuklarına eğitim veren öğretmenlere ilişkin bulgular 
 

Öğretmenlerin öğrenciler üzerinde, okul örgütünün kendisinden istediklerinden daha fazla etkisi vardır (Toprakçı, 

2001). Aynı etki mülteci ailelerin çocukları için de geçerlidir. Öğretmenler, öğrencilerin sınıflarında ve genel 

olarak toplumlarında uyum sağlamalarına yardımcı olmak için önemli bir rol oynamaktadır. Mülteci öğrencilere 

güvenli ve misafirperver bir sınıf ortamı sağlamak, okul başarısı için kritik öneme sahiptir, ancak bu büyük ölçüde 

öğretmenlerin bilgisine, değerlerine, uygulamalarına ve tutumlarına bağlıdır (Kovinthan, 2016). Öğret- menlerin 

üniversitede mülteci ailelerin çocuklarını nasıl eğiteceğine dair eğitim alması da gerekir. Yönettiği sınıfı tanımayan 

ve yorumlayamayan öğretmenlerin etkili bir eğitim-öğretim yapmaları mümkün değildir (Beytekin, Kadı ve 

Toprakçı, 2015). Dünyada uygulanan öğretmen eğitimlerinde; çoğunlukla öğretmenlere teorik bilgi öğ- retmeye 

dayalı bir program uygulanmaktadır fakat uygulamaya dönük pedagojiye ağırlık verilmemektedir. 49 ül- kede 105 

öğretmen eğitimi programının incelendiği bir çalışmada, uygulanan programların yalnızca beşte birinin 

öğretmenleri kültürler arası çatışmaları çözmeye ya da psikolojik tedaviye ihtiyacı olan öğrencileri tespit etme ve 

yönlendirme seçeneklerini öğrettiği tespit edilmiştir. Uzun yıllardır öğretmenlik yapanlar da bu açıdan mesleki 

eğitim almaya ihtiyaç duymaktadır. 2013’te yapılan OECD Eğitim ve Öğretim Uluslararası Araştırması sonuçları 

incelendiğinde, sadece 34 eğitim sisteminde ortaokul öğretmenlerinin %16’sı bir önceki yılda çok kültürlü veya 

çok dilli eğitim verebilme ile ilgili bir eğitime katılabilmiştir (UNESCO, 2019). Tablo 1’de mültecilere eğitim 

veren öğretmen yeterliklerine ilişkin bilgiler verilmiştir. 
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Tablo 2. Mültecilerin çocuklarına eğitim veren öğretmenlere ilişkin bilgiler 
 

Ülkeler(Tema) Uygulamalar(kodlar) 
 

Almanya • Öğretmenlere ekstra eğitim programı 

• Çok kültürlü ortama yönelik eğitim 

• Çok dilli ortama yönelik eğitim 

• Kültürlerarası iletişime yönelik eğitim 

• Mülteci öğretmen istihdamı 

Avusturya • Öğretmenlere destek eğitimi 

• Çok kültürlülüğe yönelik eğitim almış öğretmen kadrosu 

• Çok dilli ortama yönelik eğitim 

• Mülteci öğretmen istihdamı 

İsveç • Yeterli bilgi ve beceriye sahip olmama 

• Çok dillilik konusunda yetersiz eğitim 

• Çok kültürlü eğitim konusunda çalışma yoktur 

• Mülteci öğretmen istihdamında problem 

Türkiye • Öğretmenlere destek eğitim 

• Çok kültürlü eğitim konusunda çalışma yoktur 

• Çok dilli eğitim konusunda çalışmalar yoktur 

• MEB öğretmen geliştirme çalışması yapar (PICTES vb.) 

• Mülteci öğretmen istihdamı 

Tablo 2 incelendiğinde dört ülkede de öğretmenlere mülteci eğitimine yönelik destek eğitimi verildiği görülmek- 

tedir. Almanya’da öğretmenlere çok kültürlü ortamda eğitim vermeye yönelik destek verilmektedir. Kültürlerarası 

konularda öğretmenlere eğitim olanağı sağlanmaktadır. Ayrıca ülkede mülteci öğretmenlere de istihdam sağlanmak- 

tadır. Avusturya’da ise mültecilere eğitim veren öğretmenlere nasıl iletişim kurmaları gerektiği konusunda ve çok 

kültürlü ortamlarda eğitim veren öğretmenlere yönelik destek eğitimi sağlanır. Öğretmenler ülkelerine gelen öğren- 

cilere eğitim vermek amacıyla çok dilli eğitim desteği almaktadır. Avusturya’da da mülteci öğretmenler istihdam 

edilmektedir. Almanya ve Avusturya’dan farklı olarak İsveç’te öğretmenler mültecilere eğitim verme konusunda 

yeterli bilgi ve beceriye sahip değildir. Bu öğrencilere eğitim veren öğretmenler düşük ücret verilmektedir. Ülke- 

de mülteci öğrencilere eğitim veren öğretmenler çok dilli eğitim verme konusunda yetersiz bir eğitim almışlardır 

ve son olarak mülteci öğretmen istihdam etmede sorunlar yaşanmaktadır. Türkiye’de ise mültecilere eğitim veren 

öğretmenlere destek eğitim verilmektedir fakat incelenen raporlarda öğretmenlere çok kültürlü ve çok dilli eğitim 

verme konusunda eğitim sağlandığına dair bir bilgiye ulaşılamamıştır. Ülkede milli eğitim bakanlığı öğretmenleri 

geliştirmek için PICTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi) adı 

altında çalışmalar yapmaktadır (UNICEF, 2018; UNICEF, 2019; UNESCO, 2019; OECD, 2020). 

Almanya’da öğretmenlere yönelik hazırlanan ekstra eğitim programlarıyla yerli öğretmenlerin ayrımcılık, dış- 

lama ve önyargı tarzında problemlerle mücadele edebilmeleri için danışmanlık ve kültürlerarası iletişim, çok 

kültürlülük konularında eğitim almaları sağlanmaktadır. Bu program ile eğitilen öğretmenlerin çok dilli eğitim 

konusunda staj ve seminerlere katılması beklenmektedir. Ülkelerin resmi düzenlemeleri sebebiyle, mülteci öğ- 

retmenler, genelde ulusal eğitim programlarının kapsamına alınmamaktadır. Kimi ülkeler mülteci öğretmenlerin 

çalışma hayatına girmesini onaylamamaktadır fakat Almanya’da Potsdam Üniversitesi’nin Mülteci Öğretmen 
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Programı; mülteci öğretmenleri okullara, sınıflara döndürmeyi hedeflemektedir (UNESCO, 2019; EACEA,2019). 

Avusturya’da sığınmacı öğrencilere eğitim veren öğretmenlere eğitim verilmesi ve öğrencilerle iletişim kurma 

hakkında eğitim desteği sağlanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca yeni gelen öğrencilerin çok kül- 

türlülüğünün dikkate alınarak nasıl ders yapılacağı konusunda çalışmalar yapılmaktadır. 2013’te kurulan Kültür- 

lerarasılık, Göç ve Çok Dillilik Federal Merkezi, Avustralya’da üniversitelerle işbirliği yaparak öğretmenlerin 

eğitimi için bir destek vermektedir. Bu merkezin hedefi, içerik tabanlı eğitim verme ve stratejik gelişime ek olarak 

mülteci eğitimine yönelik yenilenmiş öğretmen eğitimi müfredatının uygulanması, öğretmen eğitiminde çok kül- 

türlü bir yenileşme amaçlayan girişimleri başlatmak ve en iyi örnekleri toplamaya yardımcı olmaktadır. Ülkede 

göçmenleri ve mültecileri eğitmeye yönelik öğretmen geliştirme çalışmaları vardır (Nusche, Shewbridge ve Ras- 

mussen, 2009; European Parliament, 2017). Avusturya’da göçmen kökenli çocukların özel ihtiyaçlarına destek 

olmak için çeşitli uygulamalar vardır: öncelikle sınıflardaki öğretmen sayısı arttırılmıştır, dil desteği sağlanmıştır 

ve kültürlerarası öğrenme tanıtılmıştır. Son zamanlarda mülteci çocukların sayısındaki artıştan dolayı, bazı okullar 

mültecileri desteklemek için fahri olarak mülteci olan öğretmenleri istihdam etmektedir (OECD, 2018). 

Hem nüfus artışı hem de yabancı öğrenci akınından dolayı İsveç’te 2031 yılında mülteci öğrenci sayısının 80000’e 

yaklaşması beklenmektedir. İsveç’te öğretmenler nispeten dezavantajlı olan mültecilerin olduğu okullarda çalış- 

mak için teşvik edilmelidir. Öğretmenler farklı etnik kökenlere, çok dilli sınıflara yönelik eğitime ihtiyaç duy- 

maktadır. İsveç’e göç eden yetişkinlerin bir kısmı öğretim niteliklerine sahip olsa da, İsveç okullarında öğretim 

için geçerli bir öğretim derecesi elde etmede engellerle karşı karşıyadır. Bu nedenle, kapasite geliştirmenin ha- 

yati alanları, öğretmenlik mesleğine yetenek çekmek, yeni ve mevcut öğretmenleri eğitmek ve İsveç’teki çeşitli 

sınıflar için ek destek önlemleri sağlamaktır. Ancak öğretmenlerin bu öğrencileri damgalamadan nasıl yardım 

sağlayacakları konusunda ek eğitime ihtiyaçları var gibi görünmektedir (Cerna, Andersson, Bannon, Borgonovi, 

2019). Üniversitelerin öğretmenlere mülteci eğitimi verme konusunda dersleri yetersiz olsa da eğitim bakanlığı- 

nın küresel sınıf, çok kültürlü sınıf oluşturmakla ilgili deneyim, bilgi ve uygulamaları vardır (Skolverket (Natio- 

nal Agency for Education, 2018. akt, Cerna, Andersson, Bannon, Borgonovi, 2019). 

Türkiye’de eğitim gören mülteci öğrencilere daha kaliteli eğitim vermeyi hedefleyen Milli Eğitim Bakanlığı; Suriyeli 

gönüllü eğitim personeli, yerli öğretmenler ve eğitim personellerinin becerilerinin arttırılması için çalışmalar yap- 

maktadır. Devlet okullarındaki mülteci öğrenci sayısındaki artışla beraber, sınıfında mülteci bulunan öğretmenlere 

kurslar verilmeye başlanmıştır. Bu kurslarla pedagojik bilgi ve becerilerin artırılması hedeflenmektedir. Sınıfında 

mülteci öğrenci olan öğretmenlere el kitabı yollanmıştır (UNICEF, 2019). Geçici eğitim merkezlerinde çalıştırmak 

üzere Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen yetiştirme ve iyileştirme Genel Müdürlüğü, şu ana kadar yaklaşık 20.500 gö- 

nüllü Suriyeli öğretmene pedagojik rehberlik de dahil olmak üzere eğitim vermiştir (Hürriyet, 2018 akt. Cerna, 2019). 

İncelenen ülkelerde Almanya ve Avusturya’da sınıfında mülteci bulunan öğretmenlerin eğitimine önem verilirken 

Türkiye ve İsveç’te eksiklikler olduğu tespit edilmiştir. Moglı, Kalbeni, Stergiou (2020) yaptıkları araştırmada 

öğretmenlerin mülteci öğrencilerine başarılı bir şekilde yaklaşamamalarının, çocukların göç ettikleri ülkenin eğitim 

sistemine sorunsuz bir şekilde uyum sağlamalarının en önemli engeli olduğunu tespit etmişlerdir. Mülteci öğrencilerin 

göç ettikleri ülkenin eğitim sistemine sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasında öğretmenlerin rolü çok önemlidir. 

Öğretmenlerin öğrencilerine nasıl yaklaşmaları gerektiğini bilmesi için ekstra eğitime ihtiyaç vardır. Bu eğitim 

özellikle çok kültürlülüğü ve çok dilliliği içermelidir. Çokkültürlülük son zamanlarda çeşitli alanda önemsenen bir 

olgu durumuna gelmiştir (Beytekin ve Palta, 2019). Bohn & Sleeter (2000)’e göre çok kültürlü eğitim, okullarda, 

çoğulculuğu ve eşitliği desteklemek amacıyla yapılan önemli, faaliyetlerden biridir. Bu türden bir eğitim, farklı gruplar 

arasında diyalog geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, çok kültürlü eğitim, okullardaki iyileştirme çalışmalarında, 
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gruplar arası iş birliği süreci olarak görülebilir. Bu süreç içerisinde, okulların, tüm bireyler için işlemesine gayret edilir. 
 

2. Mültecilerin çocuklarına uygulanan dil eğitimi politikalarına ilişkin bulgular 
 

Dil mülteci öğrencilerin eğitiminde muazzam bir öneme sahiptir. Bu öğrencilere dil eğitimi verilirken kültürel 

özellikler, günlük dil ihtiyacı ve öğrenme ihtiyaçlarını harmanlayan özel bir sistem oluşturulmasına özen göste- 

rilmelidir (Cerna, 2019). 

Tablo 3. Mültecilerin çocuklarına uygulanan dil eğitimi politikaları 

Ülkeler(Tema) Uygulamalar(Kodlar) 

Almanya • Hoş geldin sınıflarında 1 yıllık dil eğitimi desteği 

• Müfredata ek Almanca dersi 

• Yoğun dil eğitimi 

Avusturya • Okula başlamadan önce dil testi 

• Dil desteği sınıfı 

İsveç • Okula başlamadan dil testi 

• Göçmenler için İsveççe eğitimi 

• Düzenli olarak sınav yapılır 
 

Türkiye • Okullarda ve geçici eğitim merkezlerinde müfredata ek Türkçe dersi 

• Yoğun dil desteği 

• Yaygın eğitim kurumlarında dil kursu 
 

Tablo 3 incelendiğinde Almanya’da mültecilere dil eğitimi verilirken hoş geldin sınıflarında bir yıllık dil eğitimi 

desteği verildiği, normal sınıflarda eğitimde ise müfredata ek olarak Almanca dersi verildiği görülmektedir. Alman- 

ya’da mültecilere yoğun dil eğitimi verildiği tespit edilmiştir. Avusturya’da mülteci öğrencilere okula başlamadan 

önce dil yeterliklerini ölçmek için test uygulanır ve buna göre okula başlamadan önce dil eğitimi alacakları sınıflara 

yerleştirilirler. İsveç’te de Avusturya’da olduğu gibi okula başlamadan öğrencilerin dil yeterliğini ölçmek için dil 

testi yapılır. Mültecilere yönelik olarak göçmenler için İsveççe eğitimi programına tabi tutulurlar ve verilen dil 

eğitimine yönelik düzenli olarak sınavlar yapılır. Türkiye’de ise okullarda ve geçici eğitim merkezlerinde eğitim 

müfredatına ek olarak dil eğitimi verilir. Dil eğitimi yoğun bir şekilde yapılır ve bunlara ek olarak yaygın eğitim ku- 

rumlarında da dil eğitimi verilmektedir. Almanya ve Türkiye’de dil eğitimi ardından sınav yapılmazken Avusturya 

ve İsveç’te sınav yapılmaktadır. Dil desteğini çeşitli merkezlerde sağlayan ülkenin Türkiye olduğu görülmektedir. 

Almanya’da Almanca öğrenmeden eğitime başlayan mülteci çocuklara yönelik hoş geldin sınıfları ismiyle ayrı 

sınıflar oluşturularak, bu sınıflarda yaklaşık bir yıl Almanca eğitimi verilir. Öncelikle öğrencilerin dil seviyesini 

test edilir, sonrasında ise öğrenciler normal eğitimin verildiği sınıflara geçmektedirler. Bazı okullarda ise, bu 

öğrenciler diğer öğrencilerle birlikte normal sınıflarda eğitim görmekte fakat farklı sınıflarda Almanca eğitimi 

görmektedir. BISS programı (Bildung durch Sprache und Schrift)-Dil ve yazı yoluyla Eğitim, Berlin okullarını 

karşılama derslerine de dahil eden Federal eyaletlerin ortak bir girişimidir. Farklı eyaletlerde, göçmen çocuklar 

tatillerde, yaz okulu şeklinde dil eğitimi de verilmektedir. (OECD, 2018a; OECD, 2010b). 

Avusturya dil eğitiminde kaliteyi geliştirmenin öneminin farkındadır. Ülkede mültecilere ikinci dil olarak Alman- 

ca eğitimi verilir. Ayrıca mülteci öğrencilerin anadillerinin güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır (Nusche, 

vd., 2009). Avusturya’da mülteci öğrencilere eğitimlerine başlamadan önce dil testi uygulanır. Öğrenciler eğitim 
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verilecek dilde yeterli düzeyde değilse normal program dışındaki dil destek sınıflarında da eğitim alınmalıdır. 

Öğrenci altı yaşındaysa ve okula başlamaya yeterince hazır değilse, okuldaki yerli çocuklara yapıldığı gibi okul 

öncesi bir okula hazırlık imkânı sunulur. Bu süreç boyunca öğrencilerin okuma yazma yeterlikleri ve Almanca 

öğretimi üzerine yoğunlaşılarak anaokulu ve ilkokul arasındaki geçiş döneminde dil desteği verilir. (European 

Commission/EACEA/Eurydice, 2019). Viyana’da, yaz aylarında ve okul yılı boyunca Almanca becerilerini ge- 

liştirmesi gereken çocuklara ve gençlere özel kurslar sunmaktadır (OECD anketi, 2017 akt. OECD, 2018b). Yaz 

dil kursları çocuklar ve Alman Dili ile sorunları olan 7 yaş ve 14 yaş arası genç insanlar için sunulur. İki hafta 

süreli kurslarda, okul yılı boyunca Avusturya’ya gelen yabancı kökenli, çocuklara ve okulda Almanca dersinde 

(neredeyse) başarısız olan ana dil olarak Almanca olan çocuklara odaklanmaktadır (OECD, 2018b). 

İsveç›te, mülteciler için İsveççe olarak isimlendirilen dil eğitimi, yeni gelenlere yönelik giriş programının önemli 

bir kısmını içerir. İsveç’te, yeni gelen öğrencilerin bilgi seviyelerini ölçmek için test yapılması zorunludur ve 

ardından seviyelerine uygun sınıfa yerleştirilirler. Bu sınıflarda ana odak İsveççe öğretimidir. En fazla 10 öğren- 

ciye belirli becerilere sahip bir öğretmen yönlendirilir. Ülke genelinde belirli dönemlerde düzenli olarak seviye 

ölçmek üzere sınavlar yapılır (OECD, 2010a). 

Türkiye’de mülteci öğrencilerinin dili yeterli seviyede değildir ve bu da sosyal hayata ve eğitim sistemine uyumlarına 

sıkıntılar yaratmaktadır. Türkçe öğretmek için Milli Eğitim Bakanlığı Türkiye genelinde halk eğitim merkezlerinde 

dil öğretimi programı başlatmıştır ve hazırlanan programın boyutunu hızla büyütmüştür ayrıca bakanlık mültecilere 

dil öğretimi için materyaller geliştirmiştir (UNICEF, 2019). Geçici eğitim merkezlerinde mülteci öğrencilere yoğun 

bir dil desteği sağlanmaktadır (Cerna, 2019). Avusturya ve İsveç’te okula başlamadan önce mülteci öğrencilere dil 

testi yapılması sayesinde dil seviyeleri tespit edilmektedir. Bu da verilecek eğitim için öğretmenlere kolaylık sağla- 

maktadır fakat Türkiye ve Almanya’da bu şekilde bir uygulamaya rastlanmamıştır bu da eğitimin diğer iki ülke kadar 

sistemli ilerlemediğini göstermektedir. İşigüzel ve Baldık (2019) “göçmen toplulukların eğitim sistemine katılımı 

sürecinde uygulanan eğitim ve dil politikalarının incelenmesi” adlı çalışmasında göçmen ve mültecilere dil eğitimi 

verme konusunda Almanya ve Avusturya ve İsveç’in uzun bir mülteci ve göçmen geçmişi bulunduğundan dolayı 

daha kaliteli bir eğitim sağlarken Türkiye’nin bu konuda geri kaldığı sonucuna ulaşmışlardır. Bu ülkeler dil öğretimi 

konusunda farklı yaklaşımlar ve hedef kitleye yönelik materyal geliştirirken ve dil öğretimi için daha fazla zaman 

ve finansal kaynak ayırırken; Türkiye’de mültecilere dil eğitimi konusunda hala sistemli bir çalışma yapılmamıştır. 

1. 3. Mültecilerin çocuklarına ana dilde eğitim veren ülkeler ve politikalarına ilişkin bulgular 
 

Ev sahibi ülkenin dilini öğrenmenin yanı sıra, öğrencilerin ana dil yeterliliklerini geliştirmek çok önemlidir çünkü 

ana dil gelişimi mülteci öğrencilerin öğretim dilini öğrenmelerine ve her alanda gelişimlerini teşvik etmelerine 

yardımcı olabilir (Eurydice, 2009, akt. Cerna, 2019) 

Tablo 4. Mültecilerin çocuklarına ana dilde eğitim veren ülkeler ve politikaları 

Ülkeler(Tema) Uygulamalar(Kodlar) 

Almanya • Ana dil sadece seçmeli ders olarak verilir. 

Avusturya • Ana dil sadece seçmeli ders olarak verilir. 

İsveç • Ana dilde eğitim verilir. 

• Katılım gönüllüdür. 
 

Türkiye •   Ana dil sadece seçmeli ders olarak verilir. 

Tablo 3 incelendiğinde Almanya, Avusturya ve Türkiye’de mültecilere kendi dillerinde eğitim verilmediği gö- 
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rülürken sadece İsveç’te mültecilere ana dilde eğitim verildiği görülmektedir. Bu eğitim de mültecilerin isteğine 

bağlı olarak yapılmaktadır. 

İsveç’te, öğrenciler ana dili öğrenmek olanağına sahiptir ve aynı dile sahip en az beş öğrenci belde de yaşıyorsa, 

bu beldedeki okullarda ana dil eğitimi sağlanır (Nushe, 2019). İsveç, ana dil desteği hizmeti verirken maliyetle 

ilgili sıkıntıları azaltmak amacıyla web tabanlı bir öğretim sistemi kullanmaktadır. Bu sistem farklı ana dil yapı- 

larına sahiptir ve farklı dillerde iletişim kurmak için araçlar sunmaktadır (OECD, 2010b). 

İncelenen raporlara göre İsveç dışında başka hiçbir ülkede mültecilere ana dillerinde eğitim olanağı sağlanma- 

dığı görülmektedir. Almanya, Avusturya ve Türkiye mülteci çocukların ana dillerinin geliştirmesine yönelik ana 

dilde eğitim olanağı sağlamamaktadır. World Politics Review (2017)’in araştırmasına göre İsveç›te, öğrenciler 

anadillerinde eğitim alma olanağına sahiptir, bu durum diğer birçok Avrupa ülkesinde geçerli değildir. Ancak, bu 

programlara katılım gönüllüdür. Avery’ye (2017) göre, İsveç›te, anadilde ders, öncelikle yeni gelen öğrencilere 

İsveç okul sistemine geçişlerini kolaylaştırmak için tasarlanmış özel bir destek önlemidir. Bu şekilde öğrencilerin 

ülkenin sistemine daha iyi uyum sağlayacağı düşünülmektedir. 

1. Mültecilerin çocuklarına verilen mesleki eğitim politikalarına ilişkin bilgiler 

Mesleki ve teknik eğitim, üretim ve hizmet alanlarında ihtiyaç duyulan çalışanların sahip olması gereken özellik- 

leri kazandıran bir süreçtir (Tamer ve Özcan, 2014). 

Tablo 5. Mültecilerin çocuklarına verilen mesleki eğitim politikaları 

Ülkeler(Tema) Uygulamalar(Kodlar) 

Almanya • 16- 18 yaş eğitim alabilir. 

• Giriş için özel bir yeterliliğe veya puana ihtiyaç yoktur. 

• Ücret alırlar. 
 

Avusturya • 15 yaş ve üstü eğitim alabilir. 

• Çalışma izni verilir. 

• Giriş için özel bir yeterliliğe veya puana ihtiyaç yoktur. 
 

İsveç • 15-20 yaş aralığı eğitim alabilir. 

• Dil dersleri ve en az beş dersten başarılı puanlar alarak giriş yapılabilir. 

Türkiye • Örgün ve yaygın eğitim şeklinde iki türlü mesleki eğitim yapılır. 

• Türkçe yeterliliği koşulu vardır. 

• İş karşılığı ücret projesi vardır. 

Tablo 5 incelendiğinde Almanya Avusturya ve İsveç’te mültecilere mesleki eğitim verirken belli bir yaş aralığı 

belirlendiği görülmektedir fakat Türkiye’de mesleki eğitim hem okullarda hem de yaygın eğitim kurumlarında 

verildiğinden belli bir yaş sınırı yoktur. Almanya’da mesleki eğitim okullarına giriş için özel bir yeterliliğe veya 

puana ihtiyaç yoktur ve öğrenciler yaptıkları iş karşılığında ücret alırlar. Avusturya’da da bu okullara girerken 

özel bir yeterlik aranmaz. İsveç’te ise bu okullar giriş koşulları aranır. Türkiye’de sadece bu okullarda eğitim 

almak için Türkçe bilme koşulu aranır. 

Almanya’da mesleki eğitim merkezlerine 16-18 yaş arasında giriş yapılabilir ve çalışmalarına izni verilir fakat 

bu ülkenin bölgeleri arasında değişiklik gösterebilir. Eğitim almak için özel yeterlilik aranmaz fakat genellikle 

dil becerileri gereklidir. Mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alan öğrenciler/çıraklar alman vatandaşları gibi 

eğitimleri süresince masrafları için devletten destek ücret alırlar (Jeon, 2019). 
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Avusturya’da mültecilere yönelik mesleki eğitim verilmektedir. Bu merkezlere 15 yaşından itibaren giriş yapıl- 

masına izin verilir, çalışma izni verilebilir. Dokuz yıllık zorunlu eğitimin tamamlayan mülteciler mesleki eğitim 

merkezlerinde eğitim alabilir. Özel bir yeterlilik almalarına gerek yoktur. Belirli mesleklerde eksiklik varsa 25 

yaş altı sığınmacılar da eğitim alabilir (Euroguidance Austria, 2014, akt. Jeon, 2019). 

İsveç’te mültecilerin mesleki eğitime girişi 15-20 yaş arasında gerçekleşir. Buralara girişte İsveççe, İngilizce, 

matematik ve en az beş diğer derste sınıfı (A-E) derecesiyle geçmek gereklidir. Oturum izni olan mülteci 

öğrenciler İsveçli öğrenciler gibi eğitim finansmanından yararlanabilir (Eurydice, 2014, akt. Jeon, 2019). 

Türkiye’de mültecilere verilen mesleki eğitimin bir kısmı Halk eğitim merkezlerinde gerçekleştirilir. Mesleki 

eğitim kursları 2019 yılında Halk eğitim merkezlerinde verilmeye başlanmıştır. Kurslara katılım gösterenlerin 

çoğu kadınıdır (UNICEF, 2019). Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin mesleki eğitimlerinin desteklenmesi için 

Milli Eğitim Bakanlığı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) 

arasında imzalanan Hibe Sözleşmesi sayesinde “İş Karşılığı Ücret” (Cash for Work) adlı proje 01 Aralık 2017 

tarihi itibarıyla başlatılmıştır (MEB, 2018). 

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin güçlü olduğu bilinmektedir. Bu ülkelerin gelişmişliği, nitelikli insan gücünü ye- 

tiştirmede mesleki teknik eğitim ile 21.yüzyılın teknolojisini bütünleştirmelerinden kaynaklanır. Mesleki ve teknik 

eğitim, birey ve toplum için bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırarak kişiyi zihin- 

sel, duygusal, sosyal, ekonomik ve kişisel yönleriyle dengeli biçimde geliştirme sürecidir (Şahinkesen, 1992). Bu 

tanımdan hareketle mültecilere ve onların çocuklarına mesleki eğitim olanağı sağlanarak, onları tüm yönleriyle 

yetiştirmenin mümkün olduğu sonucuna ulaşılabilir. İncelenen tüm ülkelerde mesleki eğitime önem verildiği tespit 

edilmiştir bu sayede mülteci öğrenciler gittikleri ülkeye fayda sağlarken kendilerini de geliştirmiş olmaktadır. 

1. Mültecilerin çocuklarına okul sosyal hizmeti sağlayan ülkeler ve politikalarına ilişkin bulgular 
 

Öğrencilerin aile ortamından, hayat koşullarından ve psikososyal gelişimlerinden kaynaklı sorunların çözülmesi, 

ihtiyaç duydukları hizmetlerden faydalanmalarına bağlıdır. Bu hizmetin ilgili bir kısmı da okul sosyal hizmeti ile 

yürütür. Okul sosyal hizmetiyle, okullarda çocukların gereksinim duydukları temel hizmetleri almaları, 

problemlerin çözümlenmesi ve eğitim etkinliklerini başarıyla sürdürmeleri sağlanmaktadır (Özbeşler ve Duyan, 

2009). Tablo 6’da mültecilere sağlanan okul sosyal hizmeti ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

Tablo 6. Mültecilerin çocuklarına okul sosyal hizmeti sağlayan ülkeler ve politikaları 
 

Ülkeler(Tema) Almanya Avusturya İsveç Türkiye 

Uygulamalar(Kodlar) Sağlanır Sağlanır Sağlanır Sağlanmaz 
 

 

Tablo 6 incelendiğinde Almanya, Avusturya ve İsveç’te mülteci ailelerin çocuklarına okul sosyal hizmeti sağla- 

nırken Türkiye’de okul sosyal hizmetinin sağlanmadığı görülmektedir. 

Almanya’da göçmen kökenli öğrencilere psiko sosyal destek sağlamak için üst düzey uygulamalar yoktur fakat okul 

sosyal hizmeti verilmektedir. Eğitim yoluyla genç mültecilerin uyumu Daimi Konferansı 2016 raporuna göre, Alman- 

ya’da okul psikolojik, sosyal ve gençlik yardım destek hizmetleri, sivil savaş ve uçuş boyunca şok geçirmiş olan genç 

insanlar ve mülteci ailelerin çocuklarına tedavi desteği sağlamakta ve ihtiyaç duyanlar için yardımda bulunmaktadır. 

 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

183 
 

 

Avusturya’da, 2015’ten bu yana insani göç akımları nedeniyle artan sayıda mülteci öğrenciye ve refakatsiz küçükle- 

re yardım amacıyla Federal Eğitim Bakanlığı’nın sorumluluğunda mobil kültürlerarası ekipler kuruldu. Bu ekipler 

okulları, öğretmenleri, velileri, öğrencileri desteklemek ve önleyici tedbirler almak, ağ oluşturmak ve danışman- 

lık uygulamalarında okul psikologlarını desteklemekten sorumludur. 2017/18 öğretim yılında, mobil kültürlerarası 

ekipler üyesi olarak çalışan 85 sosyal hizmet uzmanı, ihtiyaca göre okullara tahsis edilmiştir. Okul yönetimi ile 

birlikte, bu ekipler okula özgü psiko-sosyal destek önlemleri geliştirmektedir. İsveç’te de bahsedilen şekilde mülteci 

ailelerin çocuklarına okul sosyal hizmeti desteği sağlanır (European Commission/EACEA/Eurydice, 2019). 

Türkiye’de ise psikososyal destek UNICEF, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı 

tarafından sağlanmaktadır. Ülkedeki çocuk koruma programı, geride kalma riski taşıyan çeşitli savunmasız çocuk 

gruplarını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu gruplara mülteci ailelerin çocukları da dâhildir. Ancak sağlanacak 

olan bu destek çocuk bakımı, çocuklar için adalet ve ulusal çocuk koruma sistemlerinin kuvvetlendirilmesini 

hedeflemektedir (UNICEF, 2018). Yani diğer ülkelerde olduğu gibi mülteci ailelerin çocukları dönük doğrudan 

okul sosyal hizmeti birim veya örgütlü yapıları mevcut değildir. 

Aykut (2019) araştırmasında Türk eğitim sisteminde, mülteci ve Türk öğrencilerin beraber eğitim aldığı kurum- 

larda, iletişim, uyum ve sosyo-ekonomik alanlarda sorunlar yaşandığını tespit etmiştir. Sınıflarda öğrenciler etnik 

köken ve eğitim düzeyi açısından homojen olmayan bir dağılım göstermektedir. Böyle bir ortamda düzen sağla- 

mak güçleşmektedir ve sonuç olarak uyum sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden öğretmenler ve öğrencilerin 

okul sosyal hizmeti sistemine ihtiyaçları vardır. Gencer (2017) de çalışmasında Türkiye’de eğitim kurumlarında 

psikososyal destek sağlandığına ilişkin bilgiye ulaşamamıştır. 

1. Mültecilerin çocuklarına uygulanan uyum/telafi politikalarına ilişkin bulgular 
 

İnsani değerlerin öğretilmesinde en önemli araç olan eğitimde istenen başarının sağlanması, öğrencilerin okula 

uyum sürecinin başarılı bir şekilde üretilebilmesiyle gerçekleşir. Okula uyum sağlayan öğrencilerin gerginliği, 

endişesi ve stresi yok olur. Öğrencinin özgüveni artar; duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişimi tamamlanır (Dinler 

ve Hacıhafızoğlu, 2020). Tablo 7’de mültecilere sağlanan uyum/telafi programına ilişkin bilgiler sunulmuştur. 

Tablo 7. Mültecilerin çocuklarına uygulanan uyum politikaları 

Ülkeler(Tema) Uygulamalar(Kodlar) 

Almanya • Hoş geldin sınıfı 

• Düzensiz eğitim 

• Yetersiz eğitim 

Avusturya • Geçiş sınıfları 

• Uyum sağlama eğitimi 

İsveç • Hazırlık dersleri 

• Uyum politikaları 

• Programlı öğretim 
 

Türkiye • Hızlandırılmış eğitim programı 

• Telafi programı 

Tablo 7 incelendiğinde Almanya’da mülteci öğrencilerin yeni eğitim sistemine uyum sağlamaları için hoş geldin 

sınıfı uygulaması olduğu fakat bu uygulamanın düzenli bir şekilde yapılmadığı, Avusturya’da geçiş sınıfları kurul- 

duğu ve buralarda uyum sağlama eğitimi verildiği, İsveç’te uyum eğitimi sağlamak için hazırlık dersleri verildiği 
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ve son olarak Türkiye’de uyum eğitimi vermek için hızlandırılmış eğitim programı sağlandığı tespit edilmiştir. 

Almanya’da mülteci öğrencilere yeni eğitim sistemine uyum sağlamaları için, Hoş geldin sınıfları bulunmaktadır. 

İlk hedef mülteci ailelerin ve yeni gelen göçmenlerin çocuklarının mümkün olan en kısa zamanda düzenli olarak 

derslere katılmalarını ve geçiş yapmalarını sağlamaktır. Bu sınıflar tüm sınıf düzeylerine uygun olarak kurulur. 

En düşük ilkokul düzeyinde, öğrenciler gelir gelmez düzenli sınıflara adapte edilmelidir. Bazı okullar bu seviyede 

karşılama dersleri sunar. Bu sınıflarda düzenli bir eğitimden ziyade öğrencilerin kişisel dil eğitimi, okuryazarlık 

gibi durumları geliştirilmeye çalışılır. (OECD, 2018a) 

Okula uyum sürecini sağlamak için Avusturya’da Viyana Eğitim Kurulu, mülteci ailelerin çocuklarının Avustur- 

ya sistemi içinde çalışmaları ve eğitimlerini sürdürmelerini sağlamak ve Avusturya standartlarıyla uyumlu hale 

getirmek amacıyla geçiş sınıfları kurmuştur (OECD anketi, 2017 akt. OECD, 2018b). İsveç’te ülkeye yeni gelen 

mülteci ailelerin çocukları, ülkeye gelişlerinden itibaren 30 gün içinde eğitim sistemine katılır. 

Bu çocuklar, kendilerine rehberlik eden öğretmenin kararına bağlı olarak normal eğitimden önce hazırlık dersleri 

alır veya doğrudan eğitime başlar. Bu aşamada mülteci ailelerin çocuklarının yerel halk ile aynı okullarda eğitim 

alması amaçlanır (Cerna, vd., 2019). Türkiye’de mülteci çocukların örgün eğitim kurumlarına kaydolması konu- 

sunda önemli bir gelişme sağlanırken; MEB ve UNICEF, okul dışında kalan çocuklara yönelik destek ve öğrenme 

olanaklarının sağlanmasına önem verir. 

2018 yılında MEB ve UNICEF, uzun süredir öğrenim dışında kalan ve akranlarıyla beraber örgün eğitime devam 

etmeye henüz hazır olmayan 10-18 yaş aralığındaki mülteci ailelerin çocuklarına Hızlandırılmış Eğitim Programı 

sağlamaktadır. Hızlandırılmış Eğitim Programı kapsamında, ülkenin farklı bölgelerinde halk eğitim merkezinde 

MEB onaylı müfredat çerçevesinde sertifikalı eğitimler verilmektedir. (UNICEF, 2018). Şahin (2020) çalışmasında 

uyum sürecinin esnek bir şekilde sağlanmasının önemli olduğu, mülteci çocuklara verilen eğitimde hızlandırılmış 

kursların öncelikli olması gerektiği ve ders materyallerinin buna göre oluşturulması gerektiği sonucuna ulaşmıştır. 

Sonuç ve Öneriler 
 

Bu bölümde, araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak ulaşılan sonuçlar ve bu sonuçlarla ilgili önerilere 

yer verilmiştir. Bu yapılırken tekrardan kaçınmak için her bir sonucun hemen altına uygulamacı ve araştırmacı- 

lara yönelik önerilere yer verilmiştir. 

√ Araştırmada Almanya ve Avusturya’da mülteci öğrencilere eğitim verecek öğretmenlere çok yönlü eğitim 

verilirken İsveç ve Türkiye’de bu şekilde çok yönlü bir eğitim desteği olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç 

bağlamında uygulayıcılara dönük olarak; 

• Mülteci öğrencilere eğitim verecek öğretmenlere yönelik üniversitelerde bu konularda eğitim veril- 

mesi önerilebilir. 

• Hizmet içi eğitimlerin kapsamına çok dilli eğitim ve çok kültürlü eğitim eklenebilir. 

√ Avusturya’da mülteci öğrencilere okula başlamadan önce dil yeterliğini ölçmek için sınav yapılırken İs- 

veç’te bu sınavlar hem okula başlamadan önce hem de eğitim dönemi boyunca uygulanmaktadır. Almanya 

ve Türkiye’de böyle sınavlar yapıldığına yönelik bir bilgiye ulaşılmazken bu iki ülkede de yoğun bir dil 

eğitimi verildiği ve Türkiye’de dil eğitiminin çeşitli merkezlerde verildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu so- 

nuçlar bağlamında uygulayıcılara yönelik olarak; 

• Dil eğitimi verilmeden önce öğrencilerin hazır bulunuşluklarını tespit etmek için bir sınav yapılabilir 

ve öğrencilere seviyelerine göre sınıflarda dil eğitimi sağlanabilir. 
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• Mülteci eğitimi veren tüm ülkelerde öğrencilere dil eğitimi verildikten sonra sınav yapılarak öğren- 

meleri test edilebilir ve buna göre öğretme yöntemleri düzenlenebilir. 

• Mülteci eğitimi veren ülkelerde Türkiye’de yapılan uygulama gibi farklı merkezlerde dil eğitimi uy- 

gulanabilir. 

√ Mülteci eğitimi incelenen ülkelerde sadece İsveç’te ana dilde eğitim sağlandığı Almanya, Avusturya ve 

Türkiye’de öğrencilere böyle bir eğitim sağlanmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

• Öğrencilere ana dillerinde eğitim desteği sağlanarak gittikleri ülkelere uyumları kolaylaştırılabilir. 

• Ana dilde eğitim verilebilmesi için öğretmen yetiştirilebilir ya da öğretmenlere destek eğitim sağlanabilir. 

√ Almanya Avusturya ve İsveç’te mültecilere mesleki eğitim sağlanırken yaş aralığı önemli bir değişken 

olmaktadır. Ancak Türkiye’de mesleki eğitim okullarda ve yaygın eğitim kurumlarında verildiğinden yaş 

aralığı ölçüıü yoktur. Almanya, Türkiye ve Avusturya’da mesleki eğitim okullarına giriş için özel bir ye- 

terlilik aranmazken İsveç’te ise bu okullar not ortalaması gibi giriş koşulları aranır. 

• İsveç’e mülteci öğrencileri iş hayatına katmak ve mesleki eğitimi teşvik etmek için özel giriş koşul- 

larını esnetmesi önerilebilir. 

• Türkiye’de olduğu gibi diğer ülkelerde de mesleki eğitim farklı kurumlarda verilerek mülteci öğren- 

cilerin iş hayatına katılması kolaylaştırılabilir. 

√ Almanya, Avusturya ve İsveç’te okul da sağlanan hizmete destek olarak çeşitli isimlerde, ama doğrudan 

mülteci öğrencilere dönük, ilave hizmetler sağlanmaktadır. Türkiye’de benzer içeri ve yapıda hizmetler 

sağlanmamaktadır. 

• Türkiye’de de özellikle mülteci ailelerin çocuklarına dönük sosyal hizmet olanak ve ortamı üreten 

birimler kurulabilir. 

√ Uyum telafi eğitimi programı Almanya, Avusturya, İsveç ve Türkiye’de farklı şekillerde sağlanmaktadır. 

Almanya’da hoş geldin sınıfı, Avusturya’da geçiş sınıfları, İsveç’te uyum eğitimi sağlamak için hazırlık 

dersleri, Türkiye’de hızlandırılmış eğitim programı sağlandığı sonucuna ulaşılmıştır. 

• Farklı ülkelerin uyum telafi eğitimi programı uygulamalarının sonuçlarını karşılaştıran çalışmalar 

yapılabilir. 
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ÖZET 
 

Psikolojik danışman adaylarının terapötik süreci yönetme yeterliklerinin belirlenmesine yönelik olarak dü- 

zenlenen bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden biri olan içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde 

gelişimsel yardım modeline göre psikolojik danışman adaylarında bulunması gereken özelliklere göre kategoriler 

oluşturulmuş ve daha sonra incelenen adaylardan elde edilen veriler doğrultusunda kelimeler, cümleler bu 

kategorilere atanarak sayım işi gerçekleştirilmiştir. Veriler 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde 

bireyle danışmanlık dersini alan 20 öğrencinin, toplam 120 saatlik ses kayıtlardan elde edilmiştir. Çalışma grubu 

12 kadın, 8 erkek öğrenciden oluşmaktadır. Çalışma bulgularında; danışanı yönetme boyutunda, danışanın 

etkileşimdeki söz alma düzeyini belirleyebilme becerisinde danışman adayları sekiz oturum sonucunda istenen 

düzeyde davranışlar gösterirken danışanın sorunuyla ilişkisiz 3. kişilerden söz etmesini önleyebilme becerisinde 

yeterli düzeyde davranışlar göstermedikleri belirlenmiştir. Danışanın kendini yönetme boyutunda, danışanla 

birlikte ilerleme becerisinde danışman adaylarının beklenen düzeyde yeterli olmadıkları, danışma süreci sırasında 

mesleki dili kullanmada eksiklerinin olduğu, gündelik dili kullandıkları, danışanın sorununa ilişkin kuramsal 

ve ampirik bilgilere sahip olmalarına karşın danışma sürecinde bu bilgileri yeterli düzeyde kullanamadıkları, 

problem çözme aşamalarını süreçte kullanırken bazı temel sorunlar yaşadıkları, gelişimsel modelin boyutlarını 

kullanırken bir düzensizlik yaşadıkları belirlenmiştir. Danışman adaylarının danışma sürecinde yeterli düzeyde 

gösteremedikleri bu beceriler yönünden eğitim ihtiyacını olduğu söylenebilir. 

 

Abstract 

 
Determination of Psychological Counsellor Candidates’ Competency Levels and Educational Needs in terms of 

Therapeutic Conditions in the Process of Individual Counselling The purpose of the current study is to identify 

counselling candidates’ competencies to manage therapeutic processes. To this end, content analysis, one of qu- 

alitative research methods, was employed. In content analysis, certain categories regarding the competencies that 

candidates are required to possess in line with skilled helper model were specified and, based on the data obtained 

from participants, utterances and sentences were appointed to the above- mentioned categories and analysed. The 

research data were collected from 120- hour- audio recordings of 20 students who took Individual Counselling 

course during spring term in 2019- 2020 academic year. The study group consists of 12 female and 8 male students. 

According to the findings of the study, in terms of managing the client dimension, candidates were observed to 

be able to determine the level of speaking during the interaction at the end of eight sessions at expected level. On 
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the contrary, it was revealed that candidates were not capable of preventing the client from talking about the third 

parties who were not related to their problems. In terms of self- management of the client dimension, it was shown 

that candidates were not able to progress with the client at expected level observed and that they were unable to use 

professional language during counselling process. Instead, they were found to prefer daily language. In addition, it 

was observed that candidates were unable to use theoretical and empirical knowledge they already possessed during 

counselling process. Moreover, they were revealed to experience certain problems while using problem- solving 

stages and they encountered certain irregularities while using the dimensions of skilled helper model. In the light of 

the findings, it may be concluded that certain training programs concerning those skills are required. 

Giriş 
 

Psikolojik danışmanlar görev yaptıkları okullarda sadece öğrencilere değil öğrencilerin velilerine, okulda görev 

yapan diğer öğretmen, yönetici ve personele de hizmetler sunmaktadırlar (Chandler ve diğ., 2018). Bu nedenle 

okul sisteminin sağlıklı işleyebilmesi için psikolojik danışmanlık önemli bir alandır. Konuyu okul açısından ele 

aldığımızda psikolojik danışmanların hem mesleki hem de meslek dışı yeterliklerinin iyi olması gerekmektedir. 

Bu bizi psikolojik danışmanların eğitimi konusuna götürmektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında, 

psikolojik danışman eğitiminin niteliği ve niceliği konusu, alan uzmanlarını meşgul eden bir konu haline gelmiş- 

tir (Korkut ve Mızıkacı, 2008, Tuzgöl Dost ve Keklik, 2011; Aladağ, 2014; Buyruk Genç, 2019) . Yaka (2013), 

Türkiye’deki psikolojik danışman eğitimi koşullarına uygun, belirli bir kuramsal dayanağı olan, sistematik ve 

etkililiği araştırılmış belirli bir psikolojik danışma becerileri eğitimi programı henüz bulunmadığından söz ede- 

rek böyle bir eğitimin zorunlu olduğunu ifade etmektedir. Psikolojik danışman adaylarına psikolojik danışma 

becerilerini kazandırmayı hedefleyen mikro beceri eğitimi, kişiler arası süreci hatırlama tekniği, kişilerarası iliş- 

kileri geliştirme, yardım becerileri sistemi gibi bir beceri eğitim programının bulunmaması psikolojik danışma 

becerileri eğitiminin önemli eksiklerinden biri olduğu düşünülebilir (Yaka, 2005). Etkili bir psikolojik danışman 

olmak hem kuramsal anlamda bilgi ve becerilere sahip olmayı hem de bunları psikolojik danışma uygulamaları 

ile pekiştirmeyi gerektirir. Söz konusu bu bilgi ve becerileri psikolojik danışman adaylarına kazandırmanın ve 

onlara uygulama yapma fırsatı vermenin yolu formal eğitimden geçmektedir (Meydan, 2014a). Formal eğitim 

çok farklı biçimlerde tanımlanmasına karşın planlı öğrenme-öğretme yaşantıları ile bireylerde bulunmayan veya 

yeterli düzeyde olmayan bilgi ve becerilerin kazandırılması süreci olarak ele alınabilir. Planlı öğrenme-öğretme 

yaşantılarının düzenlenmesinde farklı yaklaşımlar olmasına karşın bir eğitim programının en temel öğeleri ihti- 

yaçlar, hedefler, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme olduğu söylenebilir (Ertürk, 1985; Varış, 1986; Özçe- 

lik, 1998). Psikolojik danışman eğitimine yönelik bir program geliştirilirken, alanın özellikleri dikkate alınarak 

bu öğeler çevresinde ilerlemek gerekir. 

Bu çalışma, Bireyle Psikolojik Danışma dersini alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü öğrencilerinin 

psikolojik danışma sürecinin terapötik süreci yönetme boyutuna ait yeterlikleri ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek 

için yapılmıştır. Danışmalık bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde önemli bir yeri olan Bireyle Psikolojik Da- 

nışma dersinden hareketle, danışman adaylarının danışma sürecinde ortaya koydukları davranışlarla olması gere- 

kenler arasındaki farkı belirleyerek hem süpervizyonun etkililiği hem de eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi amaç- 

lanmıştır. Süpervizyon deneyimli olan bir bireyin, kendisinden daha az deneyimli olan bir bireye, onun terapötik 

durumlarla başa çıkmada yeterliliğini ve becerilerini geliştirecek bir şekilde, bilgi ve deneyim kazanmasında 

yardımcı olmasıdır (Kurpius, Gibson, Lewis ve Corbet 1991). Son yıllarda psikolojik danışman eğitimine ilişkin 

Türkiye’de yapılan çalışmalara bakıldığında, psikolojik danışma becerileri ve süpervizyon ihtiyaçlarının ön plana 

çıktığı görülmektedir (Eryılmaz ve Mutlu, 2018; Tuzgöl-Dost ve Keklik, 2012). Ders kapsamında dersin sorumlu 
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hocası tarafından danışman adaylarına verilen süpervizyon, terapötik süreci yönetme becerilerinin kazanılmasın- 

da yeterli olma durumu belirlenmeye çalışılmıştır. Terapötik süreci yönetme becerilerini oluşturan davranışlar 

ölçüt olarak ele alınarak terapötik süreci yönetme boyutlarına ait eğitim ihtiyaçları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Yöntem 
 

Psikolojik danışman adaylarının terapötik süreci yönetme yeterliklerinin belirlenmesine yönelik olarak düzenle- 

nen bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden fenomenolojik yöntem kullanılmıştır. Verilerin analizinde içerik 

analizi yapılmıştır. İçerik analizi, “sözel, yazılı ve diğer materyallerin içerdiği mesajı, anlam ve/veya dil bilgisi 

açısından nesnel ve sistematik olarak sınıflandırma, sayılara dönüştürme ve çıkarımda bulunmadır” (Tavşancıl ve 

Aslan, 2001). Veriler 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Bireyle Danışmanlık Dersini alan 12 kadın, 

8 erkek öğrencinin, 8 oturuma ait toplam 120 saatlik ses kayıtlardan elde edilmiştir. İçerik analizinde gelişimsel 

yardım modeline göre terapötik süreci yönetme boyutuna ait danışanı yönetme, danışmanın kendini yönetmesi, 

psikolojik danışma sürecini yönetme alt boyutlarında psikolojik danışman adaylarında bulunması gereken özel- 

liklere göre kategoriler tablo oluşturularak verilmiştir. 

Tablo 1. Terapötik süreci yönetme boyutları ve davranışlar 
 

Alt Boyut Davranışlar 

Danışanı Yönetme 
Danışanın etkileşimdeki söz alma düzeyini belirleyebilme 

Danışanın sorunuyla ilişkisiz 3. kişilerden söz etmesini önleyebilme 

 
Danışmanın 

Kendini Yönetmesi 

Danışanla birlikte ilerleyebilme 

Danışan - psikolojik danışma ilişkisini profesyonelce sürdürebilme 

Psikolojik danışmanın doğasına ilişkin bilimsel anlayışa sahip olma 

Danışanın getirdiği soruna ilişkin ampirik ve kuramsal bilgiye sahip olma 

Psikolojik Danışma 

Sürecini 

Yönetme 

Problem çözme aşamalarını takip etmiştir 

Gelişimsel yardım modeli gibi herhangi bir yardım hizmeti modelini kullanabilme 

Psikolojik danışma oturumlarının her birini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilme 

Oturumların odağını oluşturabilme 

Danışman adaylarının oturumlarına ait ses kayıtlarından elde edilen veriler doğrultusunda kelimeler, cümleler 

bu kategorilere atanarak sayım işi gerçekleştirilmiştir. Bulgular bölümünde katılımcıların gizliliğini sağlamak 

amacıyla isimleri yerine DA-1 ile DA-20 arasında değişen kodlar verilmiştir. Çalışma danışman adaylarının da- 

nışanlarla yaptıkları oturumların ses kayıtlarına dayalı olmakla birlikte danışman adaylarının bazı davranışlarını 

daha iyi anlamak için zaman zaman ya grupla ya da birebir danışman adayı-süpervizör görüşmeleri yapılmıştır. 

Bulgular 
 

Terapötik süreci yönetme becerileri olarak danışanı yönetme, danışanın kendini yönetmesi ve psikolojik danışma 

sürecini yönetme becerileri incelenmiştir. Boyutlara ait bulgular aşağıda verilmiştir. 

1. Danışanı yönetmeye ilişkin bulgular 

 
1.1 Danışanın söz alma düzeyini belirleme 

 

Bireyle psikolojik danışma sürecinde eğer danışan daha önce psikolojik destek alma tecrübesi yaşamadıysa da- 

nışma oturumlarının yapısı ve içeriği hakkında bilgi sahibi olmayabilir. Danışma sürecindeki davranışlarını, ko- 
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nuşma sürelerini, konuları ve bunlara ne kadar yer vereceklerini bilemeyebilirler. Böylesi danışanlarla karşılaşan 

danışmanlar danışanı yönetme becerisine sahip olmalıdırlar. 

Danışan: Ben psikiyatriste gelmek istemedim, sorunumun farkındayım, kendim çözebilirim. Ama evdeki arka- 

daşlar ısrar ettiler. Hazır ayağına kadar gelmiş git güzelce konuş dediler. Ne konuşayım, nereden başlayayım 

bilemedim. 

DA-15: Sorunumun farkındayım, kendim çözebilirim dedin. Bu aslında çok güzel bir özellik. Danışma yardımı almaya 

gelenlerin pek çoğu kendi sorununun farkında değildir. Öyleyse farkında olduğun sorun nedir? Anlatabilir misin? 

Danışan adayı danışana açık uçlu soru sorarak terapötik becerilerden konuşmaya açık daveti kullanarak danışma 

sürecinin ilerlemesine imkân sağlamıştır. Aday, danışanın etkileşimdeki söz alma düzeyini belirleyebilmiştir. 

1.2 Üçüncü kişilerden söz etme 
 

Danışma sürecinde danışan adayları, danışanların kendi sorunlarından uzaklaşarak üçüncü kişilerin sorunlarına 

danışma sürecine getirmelerini önlemede başarılı olamamışlardır. Danışana danışmaya gelme amacı yönünde 

doğru rehberlik yapmada yetersiz kaldıkları belirlenmiştir. 

Danışan: Tamam bende üniversitede okumak istiyorum ve çalışıyorum. Annem hep örnek veriyor bizim komşunun 

kızı, bizim komşunun oğlu … Benimde bir arkadaşım var onun abisi dört kez sınava girmiş. Matematikten sıkıntısı 

varmış, kendisi çalışmış olmamış, özel ders almış olmamış. Olmayınca olmuyor. Babası seni dershaneye göndere- 

yim demiş oğlan yok gitmem demiş. Tabi ilk girdiği sınavda pek çalışmamış arkadaşlara takılınca ders mi çalışılır. 

Sonra bakmış olacak gibi değil en sonunda youtube’ta bulumuş güzel bir kanal oradan matematik çalışmış. 

DA-11: Tamam o zaman sen de youtube’ta çalış. 

DA-11 danışanın kendi çözümünü üretmesini sağlamak yerine üçüncü bir kişinin sorununa bulduğu çözümü 

danışana önermektedir. DA-11 danışanı diledikten sonra verdiği örneğin güzel olduğunun söyleyerek, danışanın 

çalışma konusunda ne yapmak istediğini sorarak süreci daha başarılı bir biçimde sürdürebilirdi. Danışma süre- 

cinde danışanlar sıklıkla üçüncü kişilerin sorunlarını dile getirmemişlerdir. Her oturumda üçüncü kişilerle ilgili 

bir bilgi bulunmamaktadır. 

2. Danışmanın Kendini Yönetmesi 

2.1 Danışanla birlikte ilerleme 

Bireyle psikolojik danışma sürecinde danışmanlar, danışanları aktif olarak dinlemeli ve bunu danışana doğru bir 

şekilde ifade edebilmelidir. 

DA-12: Grupla birlikte çalıştığında kendini hiç bir şey bilmiyormuş gibi hissediyorsun ama grupla çalışmaya 

başlamadan önce kendin bir hazırlık yaptığında grup çalışmasında daha başarılısın. 

Danışan: Evet. Ben aslın tam olarak bunu söylemeye çalıştım. 

Bu örnekte görüldüğü gibi danışman adayı “danışanla birlikte ilerleyebilme” becerisini istenilen nitelikte göster- 

miştir. Danışanın, danışman adayını söylediğini onaylayarak danışmanın kendisini anladığını onaylamıştır. 

2.2 Danışan-psikolojik danışma ilişkisini profesyonelce sürdürme 
 

Danışma sürecinde danışan ve danışman arasında profesyonel bir etkileşimin olması gerekir. Yirmi danışman 

adayı, her oturumu zamanında başlayıp belirlenen zamanda bitirmiştir. Danışanla etkileşimlerinde danışman ro- 
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lünü yerine getirmeye çalışmışlardır. Danışma ilkelerini uygun olarak danışma sürecini uygulamışlar ve saygı 

ilkesine özen göstermişlerdir. Buna karşın özellikle kullandıkları dilde bazı sorunlar yaşadıkları belirlenmiştir. 

Danışan: Biz sözelciyiz, istatistikle ne işimiz olur. Anlamıyorum, zaten matematik yok, kesin kalırım bu dersten, 

okul uzamasa. 

DA-5: Doğru söylüyorsun kardeşim. Ama hatırlıyorum önceki oturumumuzda akademisyen olmaktan söz etmiş- 

tin. Şimdi sana zor geliyor ama akademisyen olduğunda çok işine yarayacak. Bunu düşünerek çalışırsan dersi de 

seversin, başarılı da olursun. 

Danışman adayı aslında terapötik becerileri kullanarak danışana bir bakış açısı kazandırmaya ve soruna çözümler 

bulmaya yardımcı olmaktadır. Fakat “Doğru söylüyorsun kardeşim.” gibi bir ifade öncelikle bilimsel bir dil değil, 

profesyonelce bir yaklaşım değil ve danışanın kullandığı ifade içerisinde tutarlılığı bozmaktadır. Eğer istatistik 

akademisyenlikte işe yarayacaksa danışanın söylediğinin onaylanmaması gerekir. Hem onaylama hem de bunun 

olumsuzunun aynı cümle içerisinde kullanılması, tutarsızlığı ortaya çıkarmaktadır. Süpervizyon çalışması ile 

danışman adaylarının dil kullanımındaki eksiklikleri giderilebilmiştir. İlk oturumlarda gözlenen dil, sonraki otu- 

rumlarda daha mesleki hale gelmiştir. 

2.3 Psikolojik danışmanın doğasına ilişkisini bilimsel anlayışa sahip olma 
 

Sekiz oturumun ses kayıtlarına yönelik yapılan analizler sonucunda danışma süreci sırasında danışman aday- 

larının mesleki dili kullanmada eksiklerinin olduğu, gündelik dili kullandıkları ve danışma sürecini röportaja 

dönüştürdükleri görülmüştür. 

Danışan: Ailemden hiç bu kadar uzak kalmamıştım, kendini kötü hissediyorum. Şu telefon da olmasa okulu bı- 

rakır eve dönerdim. Gördüğün gibi telefon eski model, bazen arıza çıkarıyor. Gerçi bizimkilerin elinde yok nasıl 

alsınlar. Çok üst model değil ama bundan biraz daha iyi bir model olsa iyi olur. 

DA-20: Mesela ne almak isterdin? 

Danışan: Samsung olabilir, kullanımı daha kolay. 

DA-20: Son dönemde çıkan Xiaomi’ler daha uygun ve kullanışlı. 

Bu örnekte olduğu gibi danışman adayları, danışanın sorunundan ve bilimsel anlayıştan uzaklaşarak süreci soh- 

bete dönüştürmüştür. Danışanın ailesine duyduğu özleme ve buna bağlı sorun veya sorunlara çözüm geliştirilmesi 

gerekirken danışman adayı süreci, telefon markaları üzerinden sohbete dönüştürmüştür. 

2.4 Danışanın getirdiği soruna ilişkin ampirik ve kuramsal bilgiye sahip olma 
 

Danışanların, psikolojik yardım için getirdikleri sorunlar çok çeşitlidir ve her birinin kendine has özellikleri olması 

nedeniyle danışman adayının sorunların doğasına ve çözümlere ilişkin kuramsal ve ampirik bilgiye sahip olması 

gerekir. Danışman adaylarının da bu konuda danışanlara yardım edecek kadar bilgiye sahip oldukları belirlenmiştir. 

DA-16: Yanlış anlaşılmak senin için ne ifade ediyor? Bir insan sence neden yanlış anlaşılır? 

Danışan: Bir insan neden yanlış anlaşılır? Çünküüü, yani. Toparlayamıyorum. 

DA-16: Tamam. Şöyle bahsedeyim istersen. Bir insanın karşısındaki insanı yanlış anlaması diğer insanın duy- 

guları, düşünceleri, algıları, o andaki ruh haliyle ilgili olabilir. İnsanların senin hakkındaki o anki düşünceleri bu 

durumda ortaya çıkıyor. Mesela insanların senin hakkındaki düşünceleri senin için ne kadar önemli? 
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Danışman adayı burada danışana, yanlış anlaşılma konusunda bilgi vererek danışana bir bakış açısı kazandırmış, 

sorunun tanımlanmasına yardımcı olmuş ve sürecin aksamasını engelleyerek danışanın sorununu çözmesi doğ- 

rultusunda sürecin devam etmesine imkân sağlamıştır. 

3. Psikolojik Danışma Sürecini Yönetme 

 
3.1 Problem çözme aşamalarını takip etmiştir 

Bazı adaylar bu aşamada sorunun çözümüne yardımcı olacağı düşünülen ve uygulamaya konulan yöntemin, ça- 

lışmanın, etkinliğin sonucunu değerlendirme yoluna gitmemiş, sanki yeni bir sorun var ve onun çözümü için yol- 

lar arıyorlarmış izlenimi oluşturmuştur. Karar verilen yöntemin sonuçlarının değerlendirmesini yapmamışlardır. 

DA-4: Sosyalleşmen ve insanlarla olan ilişkilerini geliştirebilmen için resim kursuna gitmeye karar vermiştin. 

Resim faaliyetleri nasıl gidiyor? 

Danışman: Ya, aslında çok güzel. Şunu fark ettim gerçekten resim çizme yeteneğim yokmuş ama resimle uğraş- 

mak çok güzel. Küçükken folklor ekibinde yer almak isterdim. Duydum halk eğitim merkezinden bir ekip varmış 

onlara katılmak istiyorum. 

DA-4: Gördüğüm kadarıyla değişik sosyal etkinliklere katılmaya başlamışsın. Artık kendin karar verip olumsuz 

olsa da arkasında durabiliyorsun. 

Bu örnekten de anlaşıldığı gibi danışanın sosyal ilişkilerini geliştirmek için belirlenen yöntemin sonuçları ye- rine 

karar verme becerisinin gelişmesi üzerindeki etki değerlendirilmiştir. Danışman adayının problem çözme 

aşamalarını takip etmediği söylenebilir. Problem çözme aşamaları becerisi bakımından adayların becerilerinin 

geliştirilmeye ihtiyacı olduğu söylenebilir. 

3.2 Gelişimsel yardım modeli gibi herhangi bir yardım hizmeti modelini kullanabilme 

Bireyle psikolojik danışmanın başarılı olması rastgele bir yaklaşımla değil belirli becerilerin belirli zamanda ve 

uygun biçimlerde kullanılmasını gerektirir. Bunu belirleyen ise temele alınan yardım modelidir. Yapılan analiz- 

lerde danışman adaylarının, gelişimsel yardım modeline tam olarak olmasa da nispeten uygun olarak danışma 

sürecini ilerlettikleri belirlenmiştir. 

İlk oturumlarda danışman adayları danışanın sorununu tanımlamada sıkıntı yaşamışlardır. İlerleyen oturumlarda 

temel sorun belirlendiğinden danışma süreci bu sorun çerçevesinde gelişmiştir. 

Danışan: … Hani değiştirmek istediğin şeyler var mı demiştin ya. Ben olaylara çok duygusal yaklaşıyorum. Böy- 

le olmak istemiyorum. Mantıklı yaklaşmak istiyorum. Bunu sebebi daha küçük yaştayken yaşadıklarım olabilir 

diye hep düşündüm. Evet bu duygusallıktan kurtulup mantıklı olmak istiyorum. 

DA-1: Duygusal olmak insan olmanın gereğidir. Aslında iyidir fakat davranışlarının önüne geçiyorsa bu sorun- 

dur. Sen de sorunu şu anda belirledin. O zaman bunu anlamaya çalışalım, duygusallık ve mantıklı olma arasındaki 

dengeyi nasıl kuracağımızı bulmaya çalışalım. 

Bu görüşmede danışan sorununun olmadığını belirtmiş olmasına rağmen danışman adayının süreci iyi yönetmesi 

sonucunda danışanın üstesinden gelmek istediği bir sorunu tanımlamıştır. Yapılan analiz sonunda danışman aday- 

larının ikinci oturumlarda belirli bir sorunu belirlediği ve modele uygun olarak danışana yardım etmeye çalış- 

tıkları belirlenmiştir. Modelin doğru kullanımı için danışman adaylarının eğitime ihtiyaçları olduğu söylenebilir. 
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3.3 Psikolojik danışma oturumlarının her birini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilme 
 

Danışman adayları sekiz oturumluk danışma süreçlerini yapılama, terapötik koşullar, terapötik becerileri de kul- 

lanarak sonuçlandırmışlardır. Bu süreçlerde de adayların bir takım eksiklikleri olmuş ve süpervizör etkinlikleri 

ile eksikler giderilmiştir. Her oturum belirlenen sürede ve belirlenen amaçlar doğrultusunda tamamlanmıştır. 

Danışanlardan kaynaklanan bazı olumsuzluklar nedeni ile iki danışman adayının 5 ve 6.oturumlarda danışma 

sürecini bitirmek zorunda kalmışlardır. Ses kayıtlarına dayalı yapılan analizlere göre de danışman adaylarının bu 

konuda sorun yaşamadan oturumları tamamladıkları belirlenmiştir. Bu konuda eğitim ihtiyacının olup olmadığı 

yapılama, terapötik beceri ve terapötik koşul becerilerine yönelik yapılacak analizlere göre söylenebilir. 

3.4 Oturumların odağını oluşturabilme 
 

Psikolojik danışma, bir problemin tanımlanması ve onun çözüme ulaştırılması belli bir zamanı gerektirir. Bunun- 

la birlikte danışanların çözüm bekleyen pek çok sorunları olabilir. Danışman belli bir zaman içerisinde bir soruna 

odaklanmak durumundadır. Danışman adayları sorunu belirleyebilmeli, sordukları sorularda bu sorun çerçeve- 

sinde olmalıdır. Danışman adaylarının ilk oturumlarda odağı oluşturmada zorlandıkları belirlenmiştir. 

Danışan: Hangi birinden bahsedeyim bilemedim. Aslında bu bölümü ben tercih etmedim. Çok istediğim bir yer 

değil. Annem bu bölümde okumak istemiş zamanında, dedem kızlar okumaz sen okuyup ne yapacaksın diye 

okutmamış. Babam iyi bir meslek sahibi olmamı, garantili bir işim olsun istedi. Bu bölümün geleceği iyiymiş, 

devlette rahatlıkla kendime yer bulabilirmişim. Sen ne istiyorsun diyen olmadı. 

DA-14: Bu bölümde okumak istemiyorsun. 

Danışan: Kesinlikle, ama bizimkileri de üzmek istemiyorum. 

DA-14: Anne ve babanı üzmekten korkuyorsun. 

Danışan: Onları çok seviyorum benim için çok fedakârlıklar yaptılar. Bebekliğim biraz problemli geçmiş, üzmü- 

şüm onları. 

DA-14: Nasıl bir bebeklik yaşadın, sıkıntıların neydi? 

Danışman adayı burada oturumun odağını kaybetmiş görünmektedir. Danışanın asıl problemi sevmediği bir bölüm- 

de okumak ve buna bir çözüm bulmaya çalışmaktır. Fakat danışman adayı bu sorun üzerine gitmek yerine danışanın 

bebeklikte yaşadığı rahatsızlıklar üzerine konuşarak danışma sürecine katkısı olmayan bir çaba içerisine girmiştir. 

Oturumların odağını oluşturma becerisi yönünden çok önemli bir eksikliğin olmadığı, danışman adaylarının tecrübe 

eksikliğinden kaynaklanan durumlar olduğu, bu beceri açısından eğitime ihtiyaç olmadığı söylenebilir. 

Sonuç ve Öneriler 
 

Bireyle psikolojik danışma sürecinde danışman adaylarının sahip olması gerek pek çok beceri var. Danışma süre- 

cinde bu becerileri kullanmaları, süreci başarıyla tamamlamaları, danışanın beden diline kadar pek çok özelliğe 

dikkat etmeleri gerekmektedir. Yeterli tecrübeye sahip olmadıklarından teoride bildiklerini uygulamada perfor- 

mansa dönüştüremediklerinden pek çok hata ile karşılaşılmaktadır. Uygulama saatlerinin yeterli olmaması, uy- 

gulama için uygun ortamların olmaması, adayların henüz mesleki kimliklerinin oturmamış olması gibi nedenler- 

den dolayı terapötik süreci yönetmede istenilen yeterlikte davranışlar ortaya konulamamaktadır (Meydan, 2014; 

Meydan, 2015; Koçyiğit-Özyiğit ve İşleyen, 2016). Araştırmada psikolojik danışman adaylarının terapötik süreci 

yönetme yeterliklerinin ve eğitim ihtiyacının belirlenmesine ilişkin bulgular elde edilmiştir. 
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Danışanı yönetmeye ilişkin becerilerde, danışanın etkileşimdeki söz alma düzeyini belirleyebilme becerisinin ka- 

zanılması açısından süpervizyonun yeterli olduğu ve bunun dışında özel bir eğitime gerek olmadığı belirlenmiştir. 

Danışman adaylarının, danışanın sorunuyla ilişkisiz üçüncü kişilerden söz etmesini önleyebilme becerisini istenilen 

yeterlikte yerine getiremedikleri, görüşmenin odağını kaçırdığı, görüşmeyi sohbete dönüştürdüğü belirlenmiştir. 

Oturumlardan sonra yapılan süpervizyonlar da becerilerin beklenen düzeyde ortaya konmasına yardımcı olmamıştır. 

Danışmanın kendini yönetme becerilerinde, ilk oturumlarda yaşanan danışanla birlikte ilerleme becerisine 

ilişkin yaşanan sorun, süpervizyonla azaltılmış fakat bütünüyle yeterli olmamıştır. Bu becerinin geliştirilme- 

si için yeni öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi gerektiği belirlenmiştir. Danışan-psikolojik danışma ilişkisini 

profesyonelce sürdürme becerisinde danışman adaylarının kullanılan dil dışında önemli bir eksiklik belirlenme- 

miştir. Kurtyılmaz ve arkadaşlarının (2019) yaptıkları çalışmada da danışman adaylarının ilişkiyi profesyonelce 

sürdürebildiklerini belirlemişlerdir. Psikolojik danışmanın doğasına ilişkin bilimsel anlayışa sahip olma beceri- 

sine ilişkin danışman adayları kullanılan dil bakımından bir takım hatalar yaptıkları ve oturumlar ilerledikçe bu 

hataların azaldığı, bazı oturumlarda hiç olmadığı belirlenmiştir. Süpervizyon çalışması ile danışman adaylarının 

dil kullanımındaki eksiklikleri giderilebilmiştir. Bu durumun danışman adaylarının henüz yeterli mesleki formas- 

yona sahip olmamaları ile açıklanabilir. Danışanın getirdiği soruna ilişkin ampirik ve kuramsal bilgiye sahip olma 

becerisi açısından adayların bilgi açısından eksiklikleri belirlenmemiştir. Danışanın sorununa ilişkin bilgiyi ve 

açıklamayı danışanın anlayabileceği bir dil ile açıklayabilmişlerdir. 

Psikolojik danışma sürecini yönetme becerilerinde, problem çözme aşamalarını takip edebilme becerisin yö- 

nünden kayıtlar incelendiğinde danışman adaylarının problemi tanımlama, problemle ilgili bilgi elde etme, buna 

alternatif çözümler geliştirme, karar verme, belirlenen çözüm yolunun uygulanması ve sonuçların değerlendiri- 

lerek çözüme ulaşılması gibi sistematik bir yol izlemedikleri belirlenmiştir. Problem çözme aşamaları becerisi 

bakımından adayların becerilerinin geliştirilmeye ihtiyacı olduğu söylenebilir. 

Danışman adayları gelişimsel yardım modeli gibi herhangi bir yardım hizmeti modelini kullanabilme becerisinde, 

modeli tam olarak kullanmamalarına rağmen modelin temel özelliklerine uygun olarak kullandıkları belirlenmiştir. 

Tuzgöl Dost ve Keklik (2012) yaptıkları çalışmada okullarda görev yapan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanların, 

psikolojik danışma kuramlarını uygulamada kendilerini yetersiz gördüklerini bulmuşlardır. Bu çalışmanın sonuçla- 

rıyla uyum göstermektedir. Danışman adayları gelişimsel yardım modelini bilmelerine rağmen modeli uygulama- 

dan sorun yaşamaktadırlar. Modelin gerektirdiği beceriler tam olarak tanımlandıktan sonra eğitim etkinlikleri yo- 

luyla kazandırılması gerekmektedir. Psikolojik danışma oturumlarının her birini sağlıklı bir şekilde tamamlayabilme 

becerisine göre veriler analiz edildiğinden bütün adayların oturumları sorunsuzca tamamladıkları belirlenmiştir. 

Oturumların odağını oluşturma becerisi yönünden çok önemli bir eksikliğin olmadığı, danışman adaylarının tecrübe 

eksikliğinden kaynaklanan durumlar olduğu, bu beceri açısından eğitime ihtiyaç olmadığı söylenebilir. 

Öneriler 

Araştırmanın bulgularına dayalı olarak şu öneriler geliştirilmiştir 

• Uygulama derslerinin sayısı artırılarak danışman adaylarının, meslek öncesi tecrübeleri artırılmalıdır. 

• Süpervizyon etkinlikleri yanında terapötik süreci yönetme becerilerini öğretmek ve geliştirmek için öğ- 

renme öğretme sürecinde farklı öğretim yöntemleri kullanılmalıdır. 

• Becerilerin kazandırılmasında mikro öğretim gibi farklı öğretim yöntemleri ve modelleri kullanılmalı- dır. 

Öğrencilerin kazanmış oldukları teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilecekleri öğrenme-öğretme 

ortamları hazırlanarak danışman adaylarının gerçek durumlarda danışmalık performansı bakımından daha 

yeterli hale getirilmelidir. 
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ÖZET 
 

Genellikle yaşamın ilk dönemlerinde ortaya çıkan otizm spektrum bozukluğu, hayat boyu devam eden, tekrarlayıcı 

davranışlar ve kısıtlı sosyal ilişkilerin görüldüğü gelişimsel bir bozukluktur. Yaşam boyu süren doğası, ve çocuğu 

yetiştirmede yaşanan zorluklar nedeniyle OBS’li bireylerin aileleri bir dizi zorluk ve duygusal sonuçla karşı karşıya 

kalmaktadır. Yakın zamanda ortaya çıkan COVID-19 pandemisi nedeniyle dünya genelindeki bireylerin günlük ya- 

şamları ciddi şekilde etkilenmiştir. Yaşanan süreçte özellikle sosyal mesafenin etkileri gelişimsel sorunlar yaşayan 

çocuklar için yeni ve anlaşılması zor olabilmektedir. Bu çalışma, pandemi sürecinde otizmli çocuğa sahip ailelerin 

stres kaynakları ve strese baş etme yöntemlerinin belirlenmesine dair bir bakış geliştirmek ve bu sürecin nasıl ger- 

çekleştiğini betimlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma yaklaşımına göre hazırlanan bu çalışmada 

OBS’li çocuğu olan 18 anne ile derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak bireylerin, pandemi 

sürecinde uygulanan izolasyon ve okulların kapatılması gibi tedbirlerin yanı sıra sosyal destekten yoksun olunma- 

sından kaynaklı stres yaşadıkları ve bu stresin hem kendileri hem de OBS’li çocukları üzerinde birtakım duygusal 

ve davranışsal sorunlara yol açtığını belirlenmiştir. Ebevenlerin stresle baş etmek için çocukları ile birlikte bazı 

yöntemler denedikleri ve bu süreçte profesyonel destekten yoksun oldukları görülmüştür. 

Giriş 

Otizm spektrum bozukluğu yaşamın erken döneminde ortaya çıkan kısıtlı ve tekrarlayıcı davranışların yanında 

iletişimsel ve sosyal işlevsellikte bozulmaların görüldüğü nörogelişimsel bir bozukluktur (APA, 2013; Lord, 

Elsabbagh, Baird ve Veenstra-Vanderweele; DePape ve Lindsay, 2015). OBS’li bireylerin bilişsel işlevsellik dü- 

zeyi, ağır zihinsel gerilikten üstün zekaya kadar tüm aralığı kapsar. Yakın zamanda yürütülen yaygınlık araştır- 

maları, her 68 çocuktan birinin bu rahatsızlıktan etkilendiğini ortaya koymuştur (Santangelo, Tsatsanis, 2005; 

Tohum Otizm Vakfı, 2019). 

Yapılan çalışmalar, OBS’li bir çocuğa sahip olmanın ebeveynlerin günlük yaşantısı, ekonomik durumları ve kariyer 

gelişimleri, fiziksel ve ruhsal durumları, stres düzeyleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu göstermiştir (Galpin 

ve ark., 2018; DePape ve Lindsay, 2015). OSB’li çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada eşler bazen farklı fikirlere sahip 
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olduğu için anlaşmazlığa düşebilmektedir (Hunt-Jackson, 2007; Schwartz, 2001). OSB’li çocuğu olanlar çok yüksek 

düzeyde ebeveynlik stresinin yanında yüksek anksiyete ve depresyon seviyelerine sahiptirler ve bu durum onların 

yaşam kalitesini etkilemektedir (Rao ve Beidel, 2009: Karst ve Van Hecke, 2012: Reed, Picton, Grainger ve Osborne, 

2016). OBS ile ilgili aile stresörlerine bakıldığında çocuklarına tanı konduktan sonra kayıp hissi, ve depresyon, umut- 

suzluk, kafa karışıklığı, suçluluk duygusu gibi durumlar yaşanabilir ayrıca çocuğun engelinin yarattığı durumlardan 

ötürü aile için rahatlatıcı ve eğlence verici fırsatlardan vazgeçmek durumunda kalabilir, sosyal ilişkilerinde değişimler 

meydana gelebilir, bazı kişisel ve mesleki fedakarlıklar yapabilirler (Nealy, O’Hare, Powers ve Swick, 2012). 

Pandemi Sürecinde Otizmli Bireyler ve Aileleri 
 

Pandemi, yeni bir hastalığın dünya çapında yayılmasıdır (WHO, 2010). COVID-19 pandemisi nedeniyle dünya 

genelindeki bireylerin günlük yaşamları ciddi şekilde etkilendi. Yapılan araştırmalar, afetler ve salgınlar sırasında 

ruhsal hastalıklara sahip hastalar gibi savunmasız grupların ortaya çıkan koşullardan aşırı derecede etkilendiği 

bilinmektedir. Pandemilerin ruhsal sağlığı olumsuz etkilediğini çok çeşitli ruhsal sorunlara yol açabileceğini bi- 

linmektedir. (Rogers, Chesney, Oliver, Pollak, McGuire ve Fusar-Poli, 2020). Özellikle sosyal mesafenin etkileri 

gelişimsel sorunlar yaşayan çocuklar için yeni ve anlaşılması zorludur. Yaşanan durum onların refahını etkiler ve 

onları klinik açıdan daha daha önemli zihinsel hastalıklar için yüksek bir risk altına sokar. Bu süreçte fiziksel 

güvenliğin yanında psikolojik ve duygusal esneklik oldukça önemlidir (Patel, 2020). 

OBS’li bireyler de bu süreçten büyük ölçüde etkilenmişlerdir. Bir kısmı aldıkları özel eğitimden mahrum kalmış- 

tır. Ayrıca COVID-19’un ne olduğu ve gerektirdiği önlemleri anlamak, hijyen ve sosyal mesafe ile ilgili önlem- 

leri uygulamakla ilgili sorunlar yaşanmaktalar. Bunun yanı sıra saldırganlık, aşırı duyarlılık, davranış sorunları, 

uyku ve iştah değişiklikleri de bu süreçte gözlemlenmiştir. Yaşanan süreç OSB’li bireylere ve bakıcılarına belirli 

zorluklar getirir ve hedefe yönelik, uzaktan özel eğitim müdahaleleri ve diğer destek hizmetleri bir ihtiyaç olarak 

ortaya çıkmıştır. Salgın sırasında ebeven stresi ve endişesi ile çocukların yaşadığı davranışsal sorunlar artabilir 

(Mutluer, Doenyas, Aslan Genç, 2020). 

Yaşanan pandemi sürecinin ve uygulanan önlemlerin birçok OBS’li birey ve aileleri için riski sonuçlar doğuraca- 

ğı öngörülmektedir. Salgın nedeniyle alınan önlemler dolayısı ile OBSli çocuklar ve aileleri eve kapanmışlardır. 

Yaşanan süreç ebeven iyiliğini ve stres düzeyini önemli ölçüde kötüleşmiştir. Pandemi sürecinin belirsizliği de 

ailelerin yaşanan durumla başa çıkmalarını zorlaştırmaktadır (Alhuzimi, 2021). 

Araştırmanın Amacı 
 

Bu çalışma Pandemi sürecinde otizmli çocuğa sahip ailelerin stres kaynakları ve strese baş etme yöntemlerinin be- 

lirlenmesine dair bir bakış geliştirmek ve bu sürecin nasıl gerçekleştiğini betimlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem 

 
Araştırmanın Deseni 

Bu çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Nitel araştırma deseninde detaylı bakış açılarının sunulması 

hedeflenir ve araştırmacı bir keşif yolculuğuna çıkmışçasına araştırmasını yürütür (Creswell, 2019: 5; Baştürk, 

2013: 377; Karataş, 2015: 63). Araştırmacının esnek olduğu bu araştırma deseninde, elde edilen bilgilere göre 

araştırma süreci yeniden şekillendirilir ve hem araştırma deseninin oluşmasında hem de toplanan bilgilerin ana- 

lizinde tümevarıma dayalı bir yaklaşım izlenir (Yıldırım, 1999). 
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Çalışma Grubu 
 

Araştırmanın çalışma grubu Van ve Tekirdağ illerinde ikamet edip Otizm Spektrum Bozukluğu alan 18 ebevey- 

nden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemine seçilmiştir. Katılımcıların soruları 

içtenlikle yanıtlamaları için isimleri kodlamış ve araştırmacı tarafından gizli tutulmuştur. Katılımcıların yaş orta- 

laması 36 bulunmuştur. Katılımcıların en genci 28 en yaşlısı 44 yaşındadır. 

Veri Toplama Araçları 
 

Araştırmada nitel veri toplama araçlarından olan derinlemesine görüşmenin yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış form 4 sorudan oluşmuştur. Bu sorular katılımcıların 

pandemi döneminde stres kaynaklarına ilişkin algılamalarını kapsayan ilk aşama ve pandemi döneminde stresle 

baş etme düzeylerine ilişkin algılamalarını kapsayan ikinci aşama olmak üzere iki temel düzeyde hazırlanmıştır. 

Verilerin Analizi 
 

Araştırma verilerinin çözümlenmesinde, nitel bir analiz yöntemi olan betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel 

analiz, verilerin araştırma sorularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenmesine ve görüşmede kullanılan 

sorular veya boyutlar dikkate alınarak sunulmasına olanak vermektedir (Yıldırım ve Şimsek, 20013). Bu çalış- 

madan elde edilen veriler, araştırmanın cevap aradığı sorular çerçevesinde ele alınarak sunulmuştur. 

Araştırmada analiz işleminin başlangıcında tüm yazılı dökümanlar ve ses kayıtları ele alınmış ve her birine sayfa 

numarası verilmiştir. Sonuçta tüm görüşmelerden elde edilen toplam 46 sayfa veri olduğu belirlenmiştir. Görüş- 

mede kullanılan yarı yapılandırılmış soru formunun çizdiği tematik çerçeveye bağlı olarak pandemi döneminde 

stres kaynakları ve pandemi sürecinde stresle baş etme olmak üzere iki ana temada tasnif edilmiştir. Bu araştır- 

mada herhangi bir analiz programı kullanılmamıştır. 

Bulgular 

 
Pandemi Döneminde Stres Kaynaklarına İlişkin Görüşler 

Yapılan araştırmalar ve klinik gözlemlerin sonucunda pandemi zamanlarında birçok bireyin stresle ilişkili tepkiler 

sergilediği görülmüştür (Taylor vd., 2020). Pandemi döneminde stres kaynaklarına ilişkin görüşlerde katılımcıla- 

rın farklı yanıtlar verdiği gözlemlenmiştir. Katılımcıların önemli bir kısmı pandemi sürecindeki “izolasyonun” ve 

“okulların kapanmasının” kendilerini olumsuz etkilediğini belirtmiştir. Bu durumla ilgili katılımcı K1: 

“Eve kapandık, dışarı çıkamıyoruz bu süreçte, bazen parka götürüyorum çocukları, aslında sokağa çıkma ya- 

saklarının olduğu dönemlerde parklara çıkma hakkımız olmasına rağmen resmi görevlilerin bunu bilmemesin- 

den dolayı çocuğumu çıkartamadım. Çocuğum sürekli dışarıda olduğu için enerjisini atamadı ve hırçınlaştı. En 

önemli sorun evde kalması. Ayrıca başka bir çocuğum daha var ve onun online eğitimi bizi çok yordu, okullar 

kapanmasaydı bu kadar çok yükümüz olamayacaktı. Bu süreçteki tüm faktörler stres yaşamamıza neden oldu”. 

Görüldüğü üzere K1 pandemi sürecindeki izolasyon ve okulların kapatılması gibi faktörlerden kaynaklı stres 

yaşadığını belirtmiştir. 

Diğer bir katılımcı olan K4: “Anne rahatsız olduğu için halası olarak çocukla evde ben ilgileniyorum, eğitimini 

de ben takip ediyorum. Baba çalışıyor, anne şizofreni hastası bu nedenle otizmli çocuğu ile nasıl ilgileneceğini 

bilemiyor, bu süreçte akrabalar da pek gidip gelemediler hastalıktan dolayı, sadece bahçeye çıkartıyoruz ve reha- 
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bilitasyona gidebiliyor haftanın iki günü bu nedenle çocuğumuz çok hırçınlaştı, eskiden okula giderdi ya da ak- 

raba çocukları gidip gelirdi onlarla oynardı. Yengem hasta ve çocuğuna nasıl davranması gerektiğini bilmiyor ve 

bu süreçte çok korumacı davrandı, eve çok fazla kimsenin gidip gelmesini de bu süreçte istemedi bu da yeğenimi 

hırçınlaştırıyor. Yaşanan bu sreçte tüm bu durumlar ve hastalık korkusu stres yaşamamıza neden oldu ve yeğenim 

de bu nedenle hırçınlaşıp öfke patlamaları ve ağlama krizleri yaşadı”. 

K4 ifadelerinde pandemi sürecinde kısıtlı yaşam alanının hem OBS’li çocuğun hem de aile bireylerinin stres ve 

duygusal sorunlar yaşadıklarını vurgulamıştır. 

Diğer bir katılımcı K6: “Çocuğum kaynaştırma eğitimin yanında rehabilitasyon merkezine gidiyordu, ayrıca eve 

çağırdığımız bir özel hocamız vardı, dışarıda tenis, piyano dersi alıyordu ve sosyal faaliyetlere katılıyordu. Bu sü- 

reçte hepsinden mahrum kaldı, apartmanın bahçesine bile korkudan inemiyoruz. Eşim kronik hasta ve çok yoğun 

çalışıyor ve bütün yük bende, eğitim vermeye çalışıyorum, ilgilenmeye çalışıyorum, okullar kapandığı için liseye 

giden çocuğumun derslerini takip etmeye çalışıyorum, ama çok zorlanıyorum. Bu nedenle stres yaşıyorum.” ifa- 

delerinde pandemi sürecinde kısıtlı yaşam şartları ve artan aile yükünden dolayı stres yaşadığını vurgulamıştır. 

Başka bir katılımcı olan K7 ise: “Bu süreçte okuldan mahrum kaldık sadece destek eğitimle işlerin yürütülmesi 

çok zor, evde çocuğuma kendim eğitim vermeye çalışıyorum ancak çok zorlanıyorum. Ev işleri, diğer çocukla- 

rın okulu, ve otizmli çocuğumun eğitimi ile ilgilenmek çok zor ağır bir yükün altındayım ve nefes alacak vakit 

yok. Çok stresliyim ve benim bu stresim çocuklarıma da yansıyor, otizmli çocuğum dışarı çıkmak, okula gitmek, 

yaşıtları ile oynamak istiyor ve bu süreçte bunlardan mahrum kalınca takıntıları artıyor becerileri zayıflıyor.” 

ifadelerinde ve içinde artan sorumluluklar ve okulların kapanmasından kaynaklı stres ve öfke yaşadığını ve bunu 

çocuklarına yansıttığını vurgulamıştır. 

Başka bir katılımcı olan K9 ise: “Pandemide hep evdeydik, eskiden parka bahçeye ve akraba ziyaretlerine rahat- 

ça gidebiliyorduk bu süreçte korkuyoruz gitmeye ve çocuklarla sürekli evdeyiz. Bu çocuklarımızda gerginliğe 

neden oluyor çünkü enerjilerini atamıyorlar, sürekli evdeler ve onları evde mutlu etmeye çalışmak çok zor bu 

nedenle onlar ve ben gerginlik yaşıyoruz.” şeklindeki ifadeleriyle diğer katılımcılarla benzer şekilde pandemi 

sürecinden kendisi ve OBS’li çcocuğunun etkilendiğini vurgulamıştır. 

Katılımcıların geneli pandemi sürecindeki kısıtlamaların yarattığı stresten kaynaklı hem kendileri hem de otizmli 

çocuklarının “öfke sorunları”, “ağlama krizleri”, “içe kapanma”, “yalnızlık”, “davranış bozuklukları” gibi sorun- 

lar yaşadıklarını vurgulamışlardır. 

Bu hususla ilgili olarak katılımcılardan K12: “Ben çok stresliyim ve kaygılıyım bu süreçte yaşadıklarım daha da 

arttırdı bu yönümü. Çocuğumun bazı takıntıları arttı, bunu yaşadığı sürece bağlıyorum çünkü enerjisini atabilece- 

ği sosyal alanlar kısıtlandı.” yaşanan süreçte otizmli olan çocuğunun takıntılarının attığını vurgulamıştır. 

Katılımcılardan K5 ise: “Ben çok yalnızım, ailem il dışında yaşıyor, eşim tır şöförü ve ayda bir eve geliyor, bu 

süreçte ağlama krizleri yaşadım, öfke sorunları yaşadım, çocuğum da ister istemez bu süreçten çok etkilendi, des- 

teksiz olmak ve bu süreçte aileden mahrum kalmak bizi çok etkiledi.” şeklindeki ifadeleriyle pandemi sürecinde 

yaşadığı yalnızlıktan kaynaklı sorunlar yaşadığını ve çocuğunun da bu durumdan etkilendiğini belirtmiştir. 

Pandemi Sürecinde Stresle Baş Etmeye İlişkin Görüşler 
 

Katılımcı görüşlerine bakıldığında hem kişilerden hem de kurumlardan alınan sosyal desteğin stresle baş etmede 

önemli bir faktör olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Bu hususla ilgili genel olarak yaşanan bu süreçte destekten 

yoksun olmanın stresle baş etmeyi zorlaştırdığı görülmüştür. 
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Katılımcılardan K2: “Biz daha çok rehabilitasyondan destek aldık, bunun dışında bir destek alamadık, okullar 

kapalı olduğu için öğretmen desteği ya da kaynaştırma eğitimi gibi destekler alamadık, maddi açıdan da manevi 

açıdan da herhangi bir destek alamadık. Bu süreçte hep yalnızdım ve çok zordu, bu sürecin bir an önce bitmesini 

umut ediyorum.” şeklindeki ifadeleriyle yaşanan süreçte destek alamamanın zorluklarından söz etmiştir. 

Katılımcılardan K4: “Destek eğitim dışında herhangi bir maddi ve manevi destek almadılar, yeğenim devletin 

verdiği bakım ücretini de almıyor, ailenin bir çok ihtiyacı var ve maalesf zor karşılıyorlar, ben halası olarak 

elimden gelen maddi ve manevi desteği vermeye çalışıyorum ancak çok zor, bu iş gerçekten çok emek istiyor, 

devletimizden ve toplumdan destek alamamak çok zor. Aile desteği alıyoruz, bunun dışında destek eğitim aldı- 

ğımız kurum bizim sorunlarımız olduğunda yardımcı oluyor, çocuğumuzla oyun oynuyoruz, etkinlik yapıyoruz 

ben çocuk gelişimci olduğum için güzel ilgileniyorum ancak yine de yaşanan süreç bizi kısıtladığı için sosyalle- 

şemiyoruz ve bu yönümüz eksik kalıyor, otizmli bir çocuk için en önemli şey sosyalleşmedir”. 

K4 ifadelerinde toplumsal destekten yoksun olmanın, maddi ve manevi gereksinimlerin yetersizliğinden yakın- 

mıştır. Sadece aile ve rehabilitasyondan destek alabildiklerini, bunun da yetersiz olduğunu ifade etmiştir. 

Başka bir katılımcı olan K11: “Destek eğitim dışında herhangi bir maddi ve manevi destek almadık, devletin ver- 

diği bakım ücretini de almıyoruz, birçok ihtiyaç var ve maalesef zor karşılıyoruz, akraba desteği alıyorduk ama 

hastalıktan dolayı o destek de kesildi, otizmli bir çocuğu eğitmek gerçekten çok emek istiyor, devletimizden ve 

toplumdan destek alamamak çok zor.” ifadeleriyle pandemi sürecinde aile desteğinin aksaması ve maddi-manevi 

destek alamamanın yarattığı zorlukları vurgulamıştır. 

Katılımcıların görüşleri ışığında belirlenen “stresle baş etme” teması incelendiğinde katılımcıların farklı görüş- 

ler ortaya koyduğu görülmüştür. Katılımcıların genelinin çocuklarıyla “oyun oynama, egzersiz yapma, yürüyüş 

yapmak” gibi faaliyetlerde bulunduğu, bazı katılımcıların ise “müzik dinleme”, “meditasyon” benzeri faaliyetleri 

tercih ettiği belirlenmiştir. 

Katılımcılardan K1: “Çocuğumla oyun oynuyorum, spor, egzersiz yapıyorum, koşu, trambolin oynuyorum, sık 

sık duş aldırdım rahatlasın diye, bende meditasyon yapıyorum ve kitap okuyorum. Bu süreçte bunları yapmanın 

çok faydasını gördüm. Özellikle meditasyon yapmak bana çok fayda sağladı.” ifadeleriyle pandemi sürecinde 

stresle baş edebilmek için bazı yöntemler denediğini ve etkili olduğunu belirtmiştir. 

Başka bir katılımcı olan K3: “Çocuğumla evde oyun oynadım, etkinlikler yaptım, kitap okudum, müzik dinleyip 

dans ettik, bazen parka gittik bunun dışında fazla bir şey yapamadık hastalık olduğu için yaşamımız biraz kısıt- 

lıydı ancak yine de yaptığımız bu şeyler stresimizi biraz azalttı.” ifadeleriye pandemi sürecinde yaşadıkları stresi 

azaltmak için bazı yöntemler denediklerini ve bu yöntemlerin süreçte işe yaradığını belirtmiştir. 

Başka bir katılımcı olan K7: Bu süreçte çocuğumla etkinlikler yaptım, yemekler, pastalar yaptım, bazen bahçe- 

miz var orada yürüyüş yaptım. Televizyon izledim arada fırsat olunca dışarı çıkabildim, ne diyebilirim, bu süreçte 

ancak bu kadar, ama bunlar benim stresimi atmamda hakikaten işe yarayan şeyler, her zaman bunlar iyi geliyor 

bana, pandemi sürecinde de öyle oldu”. şeklindeki ifadelerinde hoşlandığı faaliyetlerle ilgilenmenin pandemi 

sürecinde yaşadığı stresle baş etmede kendisine yardımıcı olduğunu belirtmiştir. 

Katılımcılardan K12 ise: “Sigara içiyorum, sigara beni rahatlatıyor, namaz kılıyorum, telefonda bir şeylerle ilgi- 

leniyorum, bunun dışında çocuklarla oyun oynuyorum, belli bir oyun saatimiz var her gün. Başka da yapabildiği- 

miz bir şey yok.” ifadelerinde süreçle baş edebilmek için kendince yöntemler denediğini belirtmiştir. 
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Sonuç ve Tartışma ve Öneriler 
 

Bu çalışma, pandemi sürecinde otizmli çocuğa sahip ailelerin stres kaynakları ve strese baş etme yöntemlerinin 

belirlenmesine dair bir bakış geliştirmek ve bu sürecin nasıl gerçekleştiğini betimlemek amacıyla gerçekleştiril- 

miştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara bakıldığında, pandemi sürecinde stres kaynaklarına ilişkin olarak katı- 

lımcıların izolasyon sürecinin uzaması, okulların kapatılması, sosyal destekten yoksun olma ve artan bakım yükü 

gibi faktölere bağlı olarak duygusal ve davranışsal sorunlar yaşadıkları görülmüştür. 

Pandeminin yarattığı kısıtlı yaşam alanında hem ebevenler hem de OBS’li bireylerin kaygı, öfke sorunları, ağlama kriz- 

leri, can sıkıntısı, umutsuzluk yaşadıkları ve buna bağlı olarak bazı davranışsal sorunların ortaya çıktığı görülmüştür. 

Benzer şekilde Alhuzimi (2021) yaptığı çalışmada pandemi sürecindeki belirsizlik ve kısıtlamaların etkisi nedeniyle 

OBS’li çocukların ailelerinin stres ve duygusal iyiliğinin risk altında olduğu vurgulanmıştır. Çalışmada uygulanan 

kısıtlamaların süreci aileler açısından daha da zorlaştırdığı vurgulanmıştır. White ve arkadaşlarının (2021) yaptıkları 

çalışmada ise pandemi sürecinde OBS’li çocuğu olan ailelerin duygusal düzenleme sorunları yaşadıkları ve buna yol 

açan temel faktörün rutin yaşamlarında meydana delen değişimlerin yarattığı stres olduğu vurgulanmıştır. 

Çalışma bulgularına bakıldığında birçok ailenin hem OBS’li çocuklarını hem de diğer çocuklarının artan bakımı- 

nın sürekliliğini sağlamada sorunlar yaşadıkları görülmüştür. Özellikle ev içerisinde annenin artan bakım yükü, 

stres, öfke sorunları ve davranışsal sorunlar olarak aile içi ilişkilere yansımaktadır. OBS’li çocuk ve kardeşlerinin 

eğitim, bakım ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada destekten yoksun olan annelerin bu süreçte yüksek stres yaşa- 

dıkları görülmüştür. 

Smile (2020) yaptığı çalışmada OBS’li bireylerin COVID-19 pandemisinde sağlığı koruma amaçlı uygulanan 

uzun süreli tecrit ve karantinanın etkilerine karşı savunmasız olduklarını vurgulamıştır. Aynı çalışmada hastalı- 

ğın bulaşmasını azaltmak için alınan önlemlerin, otizm spektrum bozukluğu olan çocukları, gençleri ve kardeşleri 

dahil ailelerini olumsuz etkileme potansiyeline sahip olduğunu ve yaşanan süreçte iş kaybı, ekonomik belirsizlik, 

sağlık tesislerine ve tedavi merkezlerine erişim eksikliği ve erken müdahale programları için bekleme listelerinin 

uzatılmasıyla ilgili ebeveyn kaygısı, bakıcının veya ebeveynin COVID-19 salgınıyla baş etme becerisini zayıfla- 

tabileceği vurgulanmıştır. 

Latzer ve arkadaşları (2021) yaptıkları çalışmada Otizmli bireylerin pandemi sürecinde karşılaştığı temel zorluk- 

ların, rutinin değişmesi, özel eğitim hizmetlerinin eksikliği, sınırlı fiziksel alan, yemek ve uyku ile ilgili sorunlar 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bu durumun bazı çocuklarda davranışsal, sosyal ve gelişimsel alanlarda kötüleşmeye 

yol açtığı bunun da büyük ölçüde ebeveynlerin başa çıkma biçimlerinden kaynaklandığı vurgulamışlardır. 

Diğer bir tema olan stresle baş etmeye ilişkin katılımcı görüşlerine bakıldığında hem kişilerden hem de kurumlardan 

alınan sosyal desteğin stresle baş etmede önemli bir faktör olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Özellikle aile akraba 

desteği alan ve çocuğu rehabilitasyona giden bireylerin stresle baş etmede daha başarılı oldukları görülmüştür. 

Ren ve arkadaşlarının (2020) yaptıkları çalışmada sosyal desteğin pandemi sürecini yaşayan özel gereksinim- 

li çocukların ebeveynlerine verilecek sosyal desteğin stresle baş etmede ve bu zorlu süreci atlatmada oldukça 

önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Yapılan çalışmalar yeterli sosyal destek alan OBS’li çocukların annelerinin duygusal stresinin daha düşük ol- 

duğunu zayıf sosyal desteğe sahip olanların ise daha yüksek stres seviyeleri yaşama eğiliminde oduğunu ortaya 

koymuştur (Shu, 2009; Siman-Tov ve Kaniel, 2010). 

Stresle baş etme ile ilgili olarak katılımcıların genelinin çocuklarıyla oyun oynama, egzersiz yapma, yürüyüş 
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yapma gibi faaliyetlerde bulunduğu, bazı katılımcıların ise müzik dinleme ve meditasyon benzeri faaliyetleri 

tercih ettiği belirlenmiştir. 

Yarımkaya ve Esentürk (2020) yaptıkları çalışmada, fiziksel aktivitenin OBS’li çocuğu olan ve ailelerde COVID-19 

sürecinde sürekli evde olmanın yarattığı stres, kaygı ve depresyona karşın psikolojik sağlamlık kazanmalarına fay- 

da sağladığı vurgulanmıştır. Benzer şekilde Berk ve arkadaşları (2021) yaptıkları çalışmada COVID-19 sürecinde 

yapılacak fiziksel aktivitelerin bireylerin ruh sağlığında ve yaşam kalitelerinin armasında olumlu etkilerinin oldu- 

ğunu vurgulamışlardır. Pandemi benzeri belirsizliğin olduğu zorlayıcı zamanlarda yapılan aktiviteler bireylerin ruh 

ve beden sağlığı için vazgeçilmezdir. Karantina döneminde aktif bir yaşam tarzını sürdürmek oldukça önemlidir 

ve bireylerin düzenli olarak egzersiz yapmaları karantina sürecinde fiziksel ve psikolojik faydalar sağlamaktadır. 

Ayrıca bibliyoterapi ve sanat terapisi karantina sürecinin yarattığı riskli durumla baş etmenin yollarından bazılarıdır 

(Jimenez-Pavon, Carbonell-Baeza ve Lavie, 2020; Turabian, 2020, Braus ve Morton, 2020). Ayrıca bireylerin uy- 

gulayacağı meditasyon ve farkındalık pratiklerinin salgın gibi kriz zamanlarında bireylerin stres düzeyini azaltığı ve 

zihinsel hem de bedensel olarak güçlendirdiği yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur (Behan, 2020). 

Stresle başa çıkma becerilerinin arttırılmasında bilinçli farkındalık uygulamalarının kayda değer katkı sağladığını 

yapılan araştırmalar ortaya koymaktadır. (Aslan, 2018). Pandemi benzeri zorlu zamanlarda farkındalığa odakla- 

narak stres toleransı arttırılabilir (Behan, 2020; Polizzi vd., 2020). Yapılan güncel çalışmalar, bireylerin davranış- 

larını hedef almaya yönelik bir müdahale olarak farkındalığın etkinliğinin genel refah ve mutluluk seviyelerini 

arttırırken saldırganlık, stres, uyumsuzluk seviyelerini azalttığını göstermiştir (Zheng vd., 2020). 

Öneriler 

Çalışmadan elde edilen bulgulardan yola çıkarak aşağıdaki önerilerin sunulması uygun bulunmuştur:Pandemi 

benzeri süreçlerde OBS’li çocuğu olan ailelerin yaşadıkları stres ve stresle baş etme konusunda ilgili çalışmaların 

arttırılması literatüre önemli katkılar sunacaktır. 

Bireyleri psikososyal açıdan zorlayan bu dönemde ortaya çıkabilecek stres faktörlerini önlemede destekleyici, te- 

davi edici ve düşük maliyetli sosyal destek mekanizmalarının topluma tanıtılması önemli faydalar sağlayacaktır. 

Bu zorlayıcı süreçte aileleri desteklemek ve cesaretlendirmek oldukça önemlidir Ayrıca çocuklar için etkili ön- 

lemlerin alınması ve bu süreçle etkili bir mücadele için uzun vadeli çözümler bulunmalıdır. 

Pandemi sürecinde yüksek sağlık riskinden dolayı yüzyüze alınan ruhsal sağlık hizmetinin online ortamda uygu- 

lanabilmesi için gerekli tanıtım ve altyapının güçlendirilmesi toplum sağlığı açısından faydalı olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

206 
 

 

Kaynakça 
 

Akkök F, (1989) Özürlü Bir Çocuga Sahip Anne Babaların Kaygı ve Endise Düzeyini Ölçme Aracının Güvenirlik 

ve Geçerlik Çalısması, Psikoloji Dergisi, Cilt.7, Sayı. 23; ss:26-38 

Alhuzimi T. (2021). Stress and emotional wellbeing of parents due to change in routine for children with Autism 

Spectrum Disorder (ASD) at home during COVID-19 pandemic in Saudi Arabia. Research in Develop- 

mental Disabilities, 2021. Vol. 108, article ID 103822, 12 p, DOI:10.1016/j.ridd.2020.103822 

Arslan, I. (2018). Bilinçli farkındalık, depresyon, düzeyleri ve algılanan stres arasındaki ilişki. Birey ve Toplum 

Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 73-86. https://doi.org/10.20493/birtop.477445 

Braus, M. & Morton, B. (2020). Art therapy in the time of COVID-19. Psychological Trauma: Theory, Research, 

Practice, and Policy, 12(S1), S267-S268. http://dx.doi.org/10.1037/tra0000746 

Behan, C. (2020). The benefits of Meditation and Mindfulness practices during times of crisis such as Covid-19. 

Iris Journal of Psychological Medicine, 37(4), 1-8. https://doi.org/10.1017/ipm.2020.38 

Baştürk, S. (Ed.). (2013). Bilimsel araştıma yöntemleri. Vize Yayıncılık. 

Cahapay, M. B. (2020). How Filipino parents home educate their children with autism during COVID-19 period. 

International Journal of Developmental Disabilities, 1–4. https://doi.org/10.1080/20473869.2020.1780554 

Christopher E. Nealy , Lindsey O’Hare , Joelle D. Powers & Danielle C. Swick (2012) The Impact of Autism 

Spectrum Disorders on the Family: A Qualitative Study of Mothers’ Perspectives, Journal of Family So- 

cial Work, 15:3, 187-201, DOI: 10 .1 08 0/ 10 52 2158.2012.675624 

ColizziM. , SironiE. , AntoniniF , CiceriM. L. , Bovo C. , Zoccante L. (2020). Psychosocial and behavioral impact 

of COVID-19 in autism spectrum disorder: An online parent survey. Brain Sciences, 10, 341. https://doi. 

org/10.3390/brainsci10060341 

Corcoran J, Berry A, Hill S. (2015). The lived experience of US parents of children with autism spectrum disor- 

ders: a systematic review and meta‐ synthesis. J Intellect Disabil. 19: 356– 366. 

Creswell, J.W. (2019). Karma yöntem araştırmalarına giriş. Pegem Akademi. 

DePape, A. M., & Lindsay, S. (2015). Parents’ experiences of caring for a child with autism spectrum disorder. 

Qualitative Health Research, 25(4), 569–583. 

Jimenez-Pavon D., Carbonell-Baeza A. & Lavie C.J. (2020). Physical exercise as therapy to fight against the 

mental and physical consequences of COVID-19 quarantine: special focus in older people. ProgCardio- 

vascDis. 63(3), 386–388. https://doi.org/10.1016/j.pcad.2020.03.009 

Galpin J, Barratt P, Ashcroft E, Greathead S, Kenny L, Pellicano E.(2018). The dots just don’t join up’: Unders- 

tanding the support needs of families of children on the autism spectrum. Autism. 2018; 22(5): 571- 584. 

https://doi.org/10.1177/1362361316687989. 

Hunt-Jackson, JL (2007) Finding fathers’ voices: exploring life experiences of fathers of children with autistic spe- 

ctrum disorders. Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences, 68: 2171. 

Karataş , Z. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Manevi Temelli Sosyal Hizmet Araştırma Der- 

gisi, 1(1), 62-80. 

 

 

http://dx.doi.org/10.1037/tra0000746


TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

207 
 

 

Karst, J. S., & Van Hecke, A. V. (2012). Parent and family impact of autism spectrum disorders: A review and 

proposed model for intervention evaluation. Clinical Child and Family Psychology Review, 15, 247–277. 

doi:10.1007/s10567-012-0119-6. 

Lord C., Elsabbagh M., Baird G., et al. (2018)Autism spectrum disorder. Lancet. 2018; 392: 508-520 

Mutluer T, Doenyas C, Aslan Genc H. (2020). Behavioral Implications of the Covid-19 Process for Autism Spe- 

ctrum Disorder, and Individuals’ Comprehension of and Reactions to the Pandemic Conditions. Front 

Psychiatry, 11. doi:10.3389/fpsyt.2020.561882 

Ooi, K. L., Ong, Y. S., Jacob, S. A., & Khan, T. M. (2016). A meta-synthesis on parenting a child with au- 

tism. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 12, 745–762. 

Polizzi, C., Lynn, S. & Perry, A. (2020). Stress and coping in the Time of COVID-19: pathways to resilience and 

recovery. Clinical Neuropsychiatry, 17(2), 59–62. https://doi.org/10.36131/CN20200204 

Patel, K. (2020). Mental health implications of COVID-19 on children with disabilities. Asian Journal of Psyc- 

hiatry, 54,102273. https://doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102273 

Rao, P. A., & Beidel, D. C. (2009). The impact of children with high-functioning autism on parental stress, sibling 

adjustment, and family functioning. Behavior Modification, 33(4), 437–451. 

Reed P, Picton L, Grainger N, Osborne LA. (2016). Impact of Diagnostic Practices on the Self-Reported Health 

of Mothers of Recently Diagnosed Children with ASD. International journal of environmental research 

and public health,13(9)-88-98: 

Ren J, Li X, Chen S, et al… (2020) The influence of factors such as parenting stress and social support on the state 

anxiety in parents of special needs children during the COVID-19 epidemic. Front Psychol, 11:565393. 

10.3389/fpsyg.2020.565393 

Rogers JP , Chesney E, Oliver D, Pollak TA, McGuire P, Fusar-Poli P, et al. (2020). Psychiatric and neuropsyc- 

hiatric presentations associated with severe coronavirus infections: a systematic review and meta-analysis 

with comparison to the COVID-19 pandemic. Lancet Psychiatry, 7: 611–27. 

Santangelo, SL, Tsatsanis, K. What is known about autism: genes, brain, and behavior. Am J Pharmacogenomi- 

cs 2005; 5: 71–92 

Schwartz, M. A. (2001). Understanding the Well-being of the Primary Care-takers of Autistic Children (Doctoral 

dissertation, New York University, School of Social Work). Erişim Tarihi: 12.05.2021. 

Smile, S. C. (2020). Supporting children with autism spectrum disorder in the face of the COVID-19 pandemic. 

CMAJ, 192(21), Article E587. https://doi.org/10.1503/cmaj.75399 

Smith, L. E., Hong, J., Seltzer, M. M., Greenberg, J. S., Almeida, D. M., & Bishop, S. L. (2010). Daily expe- 

riences among mothers of adolescents and adults with Daily autism spectrum disorder. Journal of Autism 

Develeopmental Disorders, 40, 167–178. doi:10.1007=s10803-009-0844-y 

Taylor, S., Landry, C., Paluszek, M., Fergus, T. A., McKay, D., & Asmundson, G.   J. (2020). Development and 

initial validation of the COVID stress scales. Journal of Anxiety Disorders, 72, 102232. https://doi. 

org/10.1016/j.janxdis.2020.102232 

 

 

 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

208 
 

 

Tekin, H. H. (2006). Nitel araştırma yönteminin bir veri toplama tekniği olarak derinlemesine görüşme. İstanbul 

Üniversitesi Sosyoloji Dergisi. 3(13), 101-116. 

Tohum Otizm Vakfı (2019). https://www.tohumotizm.org.tr/wp-content /uploads/ 2019 /06/ 2BUSY-1. Otizm-

Spektrum-Bozuklug%CC%86u-PembeKitapc%CC%A7%C4%B1k-IC-64-sayfa.pdf. Erişim Tari- 

hi:03.04.2021. 

Türnüklü, A. (2000). Eğitim bilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel araştırma tekniği: Görüş- 

me. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 24, 543-559. 

Shu, B. C. (2009). Quality of life of family caregivers of children with autism: The mother’s perspective. Autism, 

13(1), 81–91. 

Siman-Tov, A., & Kaniel, S. (2010). Stress and personal resource as predictors of the adjustment of parents to 

autistic children: A multivariate model. Journal of Autism and Developmental Disorders, 41, 879–890. 

Tokatly Latzer, I., Leitner, Y. ve Karnieli-Miller, O. (2020). Core experiences of parents of children with autism 

during the COVID-19 pandemic lockdown. Autism, 1362361320984317. 

Turabian, J.L. (2020). Implications on mental health by the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic: 

The role of general practitioner. ArchPsychiatrMentHealth, 4,035-041. https://doi:10.29328/journal. 

apmh.1001016 

White, S.W, Stoppelbein, L., Scott, H., Spain, D. (2021). It took a pandemic: Perspectives on impact, stress, and 

telehealth from caregivers of people with autism. Research in Developmental Disabilities. 113.103938. 

https://doi.org/10.1016/j.ridd.2021.103938 

Willner, P., Rose, J., Stenfert Kroese, B., Murphy, G.H., Langdon, P.E., Clifford, C., Hutchings, H., Watkins, A., 

Hiles, S. & Cooper, V. (2020) ‘Effect of the Covid-19 Pandemic on the Mental Health of Carers of People with 

Intellectual Disabilities’, Journal of applied research in intellectual disabilities : JARID, 33(6): 1523- 1533. 

https://doi.org/10.1111/jar.12811 

Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. 

Eğitim ve Bilim, 23(112). 

Yıldırım, H., Şimşek, A.(2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık. 

Zheng, M.X., Yao, J. & Narayanan, J. (2020). Mindfulness buffers the ımpact of COVID-19 Outbreak informati- 

on on sleep duration. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/wuh94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tohumotizm.org.tr/wp-content


TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

209 
 

 

TM: 018  
 

TÜRK MASALCILIĞINDA YENİ BİR İSİM: SULTAN İLİŞ BEDELCİGİL 
 

İkbal AKKAR 

MEB 

İkbalakkar44@gmail.com 
 

ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı, çocuklar için oluşturulmuş masalların vermiş olduğu iletiler bağlamında değerlendirilmesi- 

dir. Çalışmaya konu edinilen masallar, bir Türkçe öğretmeni olan ve yıllarca çocuklar ile iç içe bir hayatı paylaşan 

Sultan İLİŞ BEDELCİGİL’ in “Gökten Üç Elma Düştü” kitabındaki iletiler doğrultusunda incelenecektir. 

Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırıl- 

ması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel araştırmada 

doğrudan gözlem ve görüşmenin olanaklı olmadığı durumlarda veya araştırmanın geçerliğini arttırmak amacıyla 

çalışılan araştırma problemi ile ilişkili yazılı ve görsel materyal ve malzemelerde araştırmaya dahil edilebilir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013:217). Dokümanlar, nitel araştırmalarda etkili bir şekilde kullanılması gereken önemli 

bilgi kaynaklarıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013:218). 

Araştırmanın evrenini Sultan İLİŞ BEDELCİGİL’ in “Gökten Üç Elma Düştü” kitabı oluşturmaktadır. Kitabın 

içinde sekiz adet masal bulunmaktadır. Bu masallar; “Toprak ile Yaprak”, “Kaval Sesi”, Altın Saçlı Kızlar”, 

“Tembel Memi”, “Karayılan”, “Padişahın Üç Oğlu”, “Yoksul”, “Şanlı Sultan ile Uşak” tır. 

Araştırmada literatür taraması yapılarak analiz için temalar oluşturulmuştur. Sultan İLİŞ BEDELCİGİL ile ilgili 

kaynaklar kütüphanelerden ve internet ortamından taranmıştır. Konuyla ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi 

bulunan tezlere Yüksek Öğrenim Kurulu’nun elektronik tez tarama arşivi vasıtasıyla ulaşılmıştır. Sultan İLİŞ BE- 

DELCİGİL’ in “Gökten Üç Elma Düştü” kitabında yer alan ve incelenen masallar epizotlar halinde ele alınacak 

şekilde ve eğitim değerleri açısından okunmuştur. 

“Toprak ile Yaprak”, “Kaval Sesi”, Altın Saçlı Kızlar”, “Tembel Memi”, “Karayılan”, “Padişahın Üç Oğlu”, 

“Yoksul”, “Şanlı Sultan ile Uşak” masalları epizotlar halinde ve eğitimsel değerleri içerecek şekilde analiz edil- 

miş, yorumlanmış, yazarın hayat görüşüne ulaşılmaya çalışılmıştır. 

1. GİRİŞ 

 
1.1. Problem Durumu 

Masallar gerek büyükler gerekse de küçükler için her dönem eğitici özellikte kullanılan edebiyat ürünleridir. 

Masallarda, okuyucuya verilmek istenen iletiler masalın teması doğrultusunda oluşturulur. Bu iletiler bazen oku- 

yucuya gerek kalmadan masal içinde direkt olarak verilebilir. Bazen de iletiler masalın geneline gizlenerek oku- 

yucunun masaldan kendi kendisine ders çıkarabilmesi amaçlanır. 

Çalışmaya konu edinilen masal kavramının birçok tanımı bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazılarına şu şekilde 

yer verilebilir: 

Masal, “Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile 

cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür.” olarak tanımlanmaktadır 
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(https://sozluk.gov.tr/). 

Sakaoğlu’na (1973) göre masal, kahramanlarından bazıları hayvanlar ve tabiatüstü varlıklar olan, olayları masal 

ülkesinde cereyan eden, hayal mahsulü olduğu halde dinleyenleri inandırabilen bir sözlü anlatım türüdür. 

Masallar, halkın ortak şuurundan doğmuş, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, cereyan ettiği yer ve 

zaman bilinmeyen, olağan ya da olağanüstü şahıs veya peri, cin, dev, ejderha gibi yaratıklara ait olağandışı ve ta- 

mamıyla hayal mahsulü birtakım hadiselerin hikâye edildiği sözlü Halk Edebiyatı ürünleridir (Birinci, 1985: 87). 

Tezel’e (1992) göre masal, olayların geçtiği yer ve zamanı belirli olmayan, peri, dev, cin, ejderha, Arap bacı vb. 

gibi kahramanları belirli kişileri temsil etmeyen hikâyelerdir. 

Oğuzkağan’a (2001) göre masal; genellikle olağanüstü kişilere, olaylara, serüvenlere yer verilen ve ağızdan ağı- 

za, kuşaktan kuşağa anlatılarak geçen hayal ürünü hikayelere denir. 

Tanımlardan hareketle masalların genellikle hayvan ya da tabiatüstü varlıklardan oluştuğu, halk tarafından hazır- 

lanıp dile getirildiği ve olağanüstü olaylar etrafında temellendirildiği sonucuna varılabilir. Bir masal, oluşturul- 

duğu toplumun kültürel yapısı hakkında bilgi verebilir. Nitekim masal ve kültür iç içe ve ayrılmaz bir yapıdadır. 

Masal, içinde barındırdığı kodlar nedeniyle bir kültürel gen haritası gibidir. Bu özelliğiyle çoğu zaman araştırma- 

cılar, sanatçılar, medya ve politikacılar tarafından insanları erdem, ahlak, toplumsal cinsiyet rolleri gibi normatif 

kurallar konusunda eğitebilecek eğlenceli bir oyuncak ve zengin bir araç olarak görülmüştür (Ölçer Özüner, 

2011). Masallar, insanın hayat ve tabiat karşısındaki tavrını, duygu, sezgi ve düşüncelerini konu alırlar. İnsanın 

tabiatla mücadeleye başladığı dönemin olağanüstü unsurları masallara vücut vermiştir. Dolayısıyla masallarda 

eski kültürlere, dinlere ve törelere ait motiflere sıkça rastlanır (Karatay, 2007: 469 ). 

Bu yüzden masallarda verilmek istenen iletiler, kültürel unsurlardan ayrı düşünülmemelidir. Okuyucuya direkt 

olarak ya da dolaylı yönden verilmek istenen iletilerin anlaşılır olabilmesi açısından masalın dili sade ve yalın 

olmalıdır. Sade ve yalın olmayan bir masalın vermek istediği iletiler doğru olarak algılanamayabilir. Masalda 

kullanılan dil yalın, özgün ve akıcı olmalıdır (Lüle Mert, 2012). 

Bu çalışmada Sultan İLİŞ BEDELCİGİL’in “Gökten Üç Elma Düştü” masal kitabının içinde yer alan “Toprak 

ile Yaprak”, “Kaval Sesi”, Altın Saçlı Kızlar”, “Tembel Memi”, “Karayılan”, “Padişahın Üç Oğlu”, “Yoksul”, 

“Şanlı Sultan ile Uşak” isimli sekiz adet masalın epizotlar halinde incelenmesi ve masallardaki iletilerin eğitimsel 

açıdan aktardıkları üzerinde durulmuştur. 

1.2. Araştırmanın Amacı 
 

Bu çalışmada amaç Sultan İLİŞ BEDELCİGİL’in “Gökten Üç Elma Düştü” masal kitabının içinde yer alan “Top- 

rak ile Yaprak”, “Kaval Sesi”, Altın Saçlı Kızlar”, “Tembel Memi”, “Karayılan”, “Padişahın Üç Oğlu”, “Yoksul”, 

“Şanlı Sultan ile Uşak” isimli sekiz adet masalın epizotlar halinde incelenmesi ve masallardaki iletilerin eğitimsel 

açıdan aktardıkları hakkında bilgi vermektir. 

1.3. Araştırmanın Önemi 
 

Masallar, içerdikleri iletiler sayesinde hem oluşturulduğu toplum hakkında bilgi verir hem de okuyucuyu eğle- 

nirken düşündürmeye sev eder. Çalışmaya konu edinilen kitapta yer alan sekiz masal, okuyucuyu eğlenirken dü- 

şündürmeye sev ederken onlara eğitici ve kültürel iletiler vermeye çalışmıştır. Bu açıdan çalışmanın alan yazına 

katkıda bulunulacağı düşünülmektedir. Ayrıca yazar, yerel bir masal anlatıcısıdır. Bu çalışma sayesinde yazar ve 

masallar üzerinden vermek istediği iletiler ilgililere aktarılmış olacaktır. 
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1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 
 

Çalışma, Sultan İLİŞ BEDELCİGİL’in “Gökten Üç Elma Düştü” masal kitabının içinde yer alan “Toprak ile 

Yaprak”, “Kaval Sesi”, Altın Saçlı Kızlar”, “Tembel Memi”, “Karayılan”, “Padişahın Üç Oğlu”, “Yoksul”, “Şanlı 

Sultan ile Uşak” isimli sekiz adet masalı ile sınırlandırılmıştır. 

Çalışmada “Gökten Üç Elma Düştü” kitabının 2019 basımı temel olarak ele alınıp incelenmiştir. 
 

1.5. Varsayımlar 
 

Bu çalışmada doküman incelemesine dayanan betimsel nitelikli tarama yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemin araş- 

tırmanın amacına uygun olduğu, seçilen örneklemlerin evreni temsil ettiği çalışma süresince araştırmanın taraf- 

sızlığının korunacağı varsayılmıştır. 

2. YÖNTEM 
 

Bu bölümde çalışmanın amacına ulaşabilmesi için kullanılan araştırma modeli, araştırma için seçilen evren. Ör- 

neklem, verilerin toplanması, analizi ve yorumlanması süreci hakkında bilgi verilmiştir. 

2.1. Araştırmanın Modeli 
 

Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi kullanılmıştır. Doküman incelemesi, araştırıl- 

ması hedeflenen olgu veya olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsar. Nitel araştırmada 

doğrudan gözlem ve görüşmenin olanaklı olmadığı durumlarda veya araştırmanın geçerliğini arttırmak amacıyla 

çalışılan araştırma problemi ile ilişkili yazılı ve görsel materyal ve malzemelerde araştırmaya dahil edilebilir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2013:217). Dokümanlar, nitel araştırmalarda etkili bir şekilde kullanılması gereken önemli 

bilgi kaynaklarıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2013:218). 

2.2. Evren ve Örneklem 
 

Çalışmanın evreni; Sultan İLİŞ BEDELCİGİL’in “Gökten Üç Elma Düştü” masal kitabının içinde yer alan “Top- 

rak ile Yaprak”, “Kaval Sesi”, Altın Saçlı Kızlar”, “Tembel Memi”, “Karayılan”, “Padişahın Üç Oğlu”, “Yoksul”, 

“Şanlı Sultan ile Uşak” isimli sekiz adet masaldır. 

2.3. Verilerin Toplanması 
 

Çalışmada literatür taraması yapılarak analiz için temalar oluşturulmuştur. Sultan İLİŞ BEDELCİGİL ile ilgili 

kaynaklar kütüphanelerden ve internet ortamından taranmıştır. Konuyla ilgili doğrudan ya da dolaylı olarak ilgisi 

bulunan makale, kitap, tez ve çeşitli dokümanlar incelenmiştir. Çalışmaya konu edinilen kitapta yer alan masallar 

okunmuş, epizotlar halinde incelenmiş ve masalların vermek istediği iletiler belirlenmiştir. 

2.4. Verilerin Analizi 
 

Sultan İLİŞ BEDELCİGİL’in “Gökten Üç Elma Düştü” masal kitabının içinde yer alan “Toprak ile Yaprak”, 

“Kaval Sesi”, Altın Saçlı Kızlar”, “Tembel Memi”, “Karayılan”, “Padişahın Üç Oğlu”, “Yoksul”, “Şanlı Sultan 

ile Uşak” isimli sekiz adet masal epizotlar halinde ve vermek istediği iletiler bağlamında analiz edilmiş, yorum- 

lanmış, yazarın hayat görüşüne ulaşılmaya çalışılmıştır. 
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3. KURAMSAL BİLGİLER VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

3.1. Sultan İLİŞ BEDELCİGİL’in Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri 

3.1.1. Sultan İLİŞ BEDELCİGİL’in Hayatı 

1967 yılında Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Malatya Sakarya İlkokulunda, ortaokulu 

Malatya Gazi Ortaokulunda, liseyi Malatya Gazi Lisesinde tamamladı. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir 

Eğitim Fakültesi Almanca Bölümünden 1989 yılında mezun oldu. 1989- 1992 yılları arasında çeşitli özel öğretim 

kurslarında Almanca dersi verdi ve yanı sıra yeminli tercümanlık yaptı. 1992 yılında Bingöl’e sınıf öğretmeni 

olarak atandı. 1996 yılında Malatya’ya tayin oldu. 1996- 2006 yılları arasında sınıf öğretmeni olarak çalıştıktan 

sonra 2006 yılında yurtdışı öğretmenliği sınavını kazanarak Berlin’e Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni olarak 

atandı. 2011 yılında Malatya Beydağı Abdulkadir Eriş Anadolu Lisesine Almanca öğretmeni olarak atandı. 2014- 

2017 yılları arasında Tecde Anadolu Lisesinde Almanca öğretmeni olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Bu okul- 

da öğrencileriyle çeşitli masal projelerine imza attı. Evli ve iki çocuk annesidir. 

3.1.2. Sultan İLİŞ BEDELCİGİL’in Edebi Kişiliği 
 

Masal yazma çalışmalarına 2008 yılında Berlin de yurt dışı görevindeyken karar verdi. İlk iş olarak çocukken 

dedesinden dinlediği masalları annesi ve anneannesinden derledi. Sonra onları kaleme aldı. Bu şekilde geçmiş- 

ten geleceğe bir köprü kurmak istedi. Çocukken duyduğu o şifalı masallardan tüm çocukların faydalanması için 

onları kalıcı hale getirdi. Masallarla birlikte kendi kültür değerlerimizi de çocuklarımıza aktarmak istedi. Çocuk- 

lardan aldığı ilgi de onu cesaretlendirdi. 

Masal derleme ve yazma çalışmalarına devam eden yazarımız, 2015-2016 yıllarında Radyo Malatya’da haftalık 

yayınlanan “Masalların Dili” programını hazırlayıp sundu. İnönü Üniversitesinin düzenlediği “Hastalık Hikâye- 

leri” öykü yarışmalarında 2015’ten bugüne kadar seçici kurulda yer aldı. 2017 ve 2019 yıllarında Yıldız Teknik 

Üniversitesinin düzenlediği Ulusal Hikâye Anlatıcılığı Kongrelerine masal anlatıcısı olarak katıldı. 

3.1.3. Sultan İLİŞ BEDELCİGİL’in Eserleri 
 

Yayımlanmış eserleri: 

1. Tavşan Cino’nun Dişi Ağrıyor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, 2015 

2. Dilden Dile Masalların Dili, Yılmaz Matbaacılık ve Yayıncılık, Malatya, 2016 

3. Gökten Üç Elma Düştü, Yılmaz Matbaacılık ve Yayıncılık, Malatya, 2017 (3. Baskısı Kasım 2019 yılında 

Ateş Yayınları’ndan çıktı.) 

4. Evin Küçük Kızı Gülperi, Yılmaz Matbaacılık ve Yayıncılık, Malatya, 2018 

5. Bir Kurt, bir Ayı, bir tilki, Yılmaz Matbaacılık ve Yayıncılık, Malatya, Şubat 2019 
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4. BULGULAR VE YORUM 

 
4.1.Bulgular 

I. Masal: Toprak ile Yaprak 

Masalın Epizotları 

a. Çok uzun zaman önce bir çift kuş varmış. İkisi de çok güzelmiş ve kanatları bembeyazmış. 

b. Erkek olanın adı Toprak, dişi olanın adı Yaprak’mış. Toprak ile Yaprak’ın dillere destan bir aşkı varmış. 

c. Bir büyücü kuş, onları çok kıskanırmış ve ne yaptıysa da onları ayıramamış. 

d. Onları ayırmak için bir büyü yapmış. Büyü tutmuş ve birbirlerine aşık çiftimiz eskisi kadar mutlu değilmiş 

artık. Her gün kavga ederlermiş. 

e. Bu durum ülkenin Bilge Kuş’u tarafından fark edilmiş ve Bilge Kuş onların mutlu olması için uğraşmaya 

başlamış. Büyücü Kuş’un büyü yaptığını öğrenmiş. 

f. Büyüyü bozmak için uğraşmış ama bu o kadar kolay değilmiş. Çünkü yalnızca yedi cihan ötede kutsal bir 

dağın tepesinde yılda bir defa açan çok narin bir çiçeği aşıklar koklarsa büyü bozulurmuş. 

g. Büyücü Kuş ve aşıklar bu çiçeğin peşine düşmüş. Ne var ki Büyücü Kuş onlardan önce ulaşmış çiçeğe. 

h. Büyücü Kuş, dağın bekçisi Huzur Bekçisi’nden izin almadığı için çiçeği koklayamadan geri dönmek zo- 

runda kalmış. 

i. Toprak ile Yaprak, Huzur Bekçisi’ne her şeyi anlatıp bu çiçeğe ihtiyaçları olduğunu söylemiş. 

j. Huzur Bekçisi onların anlattıklarına inanmış ve aşklarından etkilenmiş. Çiçekten koklamalarına izin vermiş. 

k. Toprak ile Yaprak aynı andan çiçeği koklamış ve eski huzurlu günlerine dönmüşler. 

l. Yazarın bu masalda okuyucuya vermek istediği iletiler şu şekilde sıralanabilir: 

Masalın Konusu: Toprak ile Yaprak isimli kuşların kıskanç ve kötülük dolu Büyücü 

Kuş’a karşı vermiş oldukları mücadele. 

Masalın Teması: Aşkın önünde hiçbir kötülük barınamaz. 

II. Masal: Kaval Sesi 

Masalın Epizotları 

a. Memleketin birinde şirin mi şirin bir köy varmış. 

b. Bu köyde yaşayan kızlar çok güzelmiş. Birinin yüzüne ay, diğerinin yüzüne güneş doğarmış. 

c. Köyde bir kız varmış ki onu görünce ay kaçar, güneş utanır, görenler küçük dilini yutarmış. Kız etrafındaki 

herkesi büyüleyecek kadar güzelmiş. 

d. Kızın adı Efsun’muş. Güzelliğini rahmetli annesinden almış. 

e. Köyün tüm yiğitleri Efsun ile evlenmek istermiş. Ancak Efsun’un babası, kızını kimselere veremezmiş. 

f. Efsun’un evlilik yaşı geçmeye başlayınca babası hastalanmış ve korkmaya başlamış. 

g. Hiçbir doktor, Efsun’un babasına derman olamamış. 

h. Babasının bu durumuna çok üzülen kızın saçları beyazlamış, güzel yüzü solmuş. 
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i. Bir gün Efsun’un penceresinden içeriye bir ezgi süzülmüş. Ezgiden çok etkilenen babasının acıları dinmiş. 

Kaval sesi kesilince babasının acıları tekrar başlamış. 

j. İkinci gün aynı saatte yine aynı ezgi süzülmüş içeriye. Babası yine rahatlamış ama kaval sesi durunca 

babasının iniltileri başlamış. 

k. Efsun üçüncü gün sesi usulca takip etmiş. Ses yanı başındaki yayladaki dereden geliyormuş. Orada kim- 

seyi bulamamış. 

l. Efsun aniden yere yığılıp ağlamaya başlamış. Babasına yine şifa olamamış. 

m. Efsun’un gözünden süzülen yaşlar toprağa düşmüş. Topraktan bir filiz doğmaya başlamış. Efsun şaşırmış. 

n. Filiz birdenbire bir çınar olmuş. 

o. Efsun heyecandan bayılıp bir süre baygın yatmış. Uyandığında neredeyse yeniden bayılacakmış. Çünkü 

çınar yerinde yokmuş. 

p. Çınarın yerinde çok yakışıklı bir delikanlı varmış. Delikanlının adı Yiğit imiş. Delikanlı elindeki kavalla 

aynı ezgiyi çalmış. Efsun bu duruma çok sevinmiş ve ona aşık olmuş. 

q. Efsun ve Yiğit birbirlerine hikayelerini anlatmışlar. Yiğit suya hapsedilmiş çok önceleri. Hangi kız kendi- 

sini bu hapisten kurtarırsa onunla evleneceğini söylemiş. 

r. Yiğit, Efsun’a “Helalim olur musun, benimle evlenir misin?” demiş. 

s. Efsun “Evet!” demiş. Yiğit, Efsun’u babasından istemiş. Babası da evliliğe onay vermiş. 

t. Kırk gün kırk gece düğün yapılmış. 

Masalın Konusu: Efsun ve Yiğit’in aşkı. 

Masalın Teması: Her şey vaktinde güzeldir. İki kişinin birbirini sevmesi ve mutlu olması ailelerini de mutlu eder. 

III. Masal: Altın Saçlı Kızlar 

Masalın Epizotları: 

a. Memleketin birinde bir padişah yaşarmış. 

b. Padişahın Alican, Berkehan ve Efekan isimli üç oğlu varmış. 

c. Padişah, oğullarının evleneceği kızları halkın arasından bulmalarını istemiş. 

d. Padişahın oğulları evlenecekleri kızları bulmak için epey yol gitmişler. Bir çeşmenin başında üç kız gör- 

müşler. Kızların adları Nuriye, Cevriye ve Hüsniye imiş. Kızlar sohbet ediyormuş. 

e. Nuriye, evlenirse üç güzel oğlan doğuracağını ve başlarında altın taçla doğacaklarını söylemiş. 

f. Cevriye, evlenince güzel halılar dokuyacağını ve halıların altına dönüşeceğini söylemiş. 

g. Hüsniye, evlenirse üç güzel kız doğuracağını ve kızların altın saçlı olacağını söylemiş. 

h. Kızları duyan oğlanlar onlarla evlenmeye karar vermişler. Kızlar da onlarla evlenmek istemişler. Birlikte 

saraya gitmişler. 

i. Padişah onları evlendirmiş ve mutlu olmuşlar. 

j. Nuriye, üç oğlan doğurmuş. Oğlanlar kel ve bozmuş. Oğlanların başlarında ise altın taç yokmuş. 

k. Alican, Nuriye’ye kızmış bu durumdan ötürü. 

l. Nuriye de kocasının kendisini yeterince sevmediği için böyle olduğunu söylemiş. Alican bu durumu ka- 

bullenip ailesine sahip çıkmış. 
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m. Cevriye sürekli halı dokuyormuş ama hiçbiri altına dönüşmüyormuş. 

n. Berkehan, Cevriye’ye kızmış bu durumdan ötürü. Cevriye de kocasının kendisini yeterince sevmediği için 

böyle olduğunu söylemiş. Berkehan bu durumu kabullenmiş. 

o. Hüsniye, bebek bekliyormuş. Nuriye ve Cevriye sık sık Hüsniye’nin dedikodusunu yapıyormuş. Onun al- 

tın saçlı kızlar doğurmaması için bir şeyler yapmaya başlamışlar. Saray ebesine altın vererek bebeğin eğer 

altın saçlı olarak doğması durumunda onun yerine üç küçük köpek yavrusu koymasını istemişler. 

p. Hüsniye, altın saçlı üç kız doğurmuş. Kızların yerine köpek yavrusunu koymuşlar. Efekan köpek yavru- 

sunu görünce çok üzülmüş. 

q. Padişah bu duruma çok kızmış ve Hüsniye’nin köyüne dönmesini emretmiş. Hüsniye köyünde fakir ha- 

yatına geri dönmüş. 

r. Altın saçlı kızlar büyüyünce evlenmiş ve altın saçlı üç kız doğurmuşlar. Hüsniye o kızların kendi kızları 

olduğunu anlamış. Kızlarını arayıp bulmuş ve kavuşmuşlar. 

s. Kızlar annelerini yanlarına almışlar. 

t. Padişah, Hüsniye’den özür dileyip onu tekrar saraya aldırmış. Kendisine tuzak kuran ablalarını Hüsniye, 

saraydan attırmış. 

u. Sonsuza dek hep birlikte mutlu mesut yaşamışlar. 

Yazarın bu masalda okuyucuya vermek istediği iletiler şu şekilde sıralanabilir: 

v. Kötülük etmenin kimseye bir faydası yoktur. 

ii. Kardeşler arasında kıskançlık olmamalıdır. 

iii. İyilik erinde geçinde kazanacaktır. 

iv. Toplumsal düzeyiniz ne olursa olsun dürüstlük ve doğruluktan ayrılmamalısınız. 

Masalın Konusu: Padişahın oğulları ve onların evelenmeden evvel verdikleri sözlerin gerçekleşip gerçekleşmemesi. 

Masalın Teması: Bir konu hakkında önceden kesin hüküm vermek doğru değildir. 

Kardeş de olunsa kötülük eden insanlar en sonunda cezasını bulur. 

IV. Masal: Tembel Memi 

Masalın Epizotları: 

a. Memleketin birinde bir padişah yaşarmış. Padişahın da çok güzel bir kızı varmış. 

b. Padişah kızını kiminle evlendireceğine karar verememiş. 

c. Padişah devlet kuşunu bırakacak ve kuş kimin başına konarsa kızını onunla evlendirecekmiş. 

d. Bu durum tüm ahaliye duyurulmuş. 

e. Memlekette yaşayan çok tembel bir oğlan varmış. Adı Memi imiş. Herkes ona Tembel Memi dermiş. 

f. Annesi Memi’yi zorla uyandırıp kuşun uçacağı meydana göndermiş. Ama Memi söylenerek eve geri dönmüş. 

g. Kuş meydanda birkaç tur atarak uzaktaki bir evin bacasından içeri girmiş. Kuşun bacasından içeri girdiği 

ev, Tembel Memi’nin evi imiş. Kuş onun başına konmuş. 

h. Yetkililer bir yanlışlık olduğunu düşünmüşler. Kuşu saraydan tekrar bırakmışlar ve kuş yine Tembel Me- 

mi’nin başına konmuş. Kuşu üçüncü kez de bıraktıklarında kuş, yine Tembel Memi’nin başına konmuş. 
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i. Padişah kızını Tembel Memi’ye vermeye karar vermiş. Padişahın kızı Adile Sultan ağlaya ağlaya gelin olmuş. 

j. Adile Sultan kocasının tembelliğinden rahatsız olup kaynanasından yardım istemiş. Kaynanası, kocasının 

isteklerini yapmamasını ve onu tembelliğe iyice alıştırmamasını söylemiş. Adile Sultan, kocasını azmi ile 

tembellikten kurtarmış ve ondan evin geçimi sağlamasını istemiş. 

k. Tembel Memi bir süre iş bulamamış. Sonraları bir kuruş kazanmaya başlamış ve karısını mutlu etmeye 

başlamış. 

l. Bir gün kendisine bir kervandan iş teklifi gelmiş. Karısından izin alarak kervana dahil olmuş. 

m. Tembel Memi bir gün kuyudan su çekmek için kuyuya inmiş. Kuyunun dibinde bir kapı görmüş. Kapı, 

cennet gibi bir konağın kapısı imiş. Konakta çok güzel bir kadın oturmuş, nakış yapıyormuş. Tembel Memi 

konaktaki deve selam verip içeri girmiş. 

n. Tembel Memi izinsiz şekilde konağa girince kadın çok sinirlenmiş. Ona bir soru sormuş ve hatunlardan 

hangisinin güzel olduğunu bilirse canını bağışlayacağını söylemiş. 

o. Tembel Memi, “Hangisi gönlüne göreyse o güzel.” diye cevap vermiş. Bu cevaba dev sevinmiş. Devle kardeş 

olmuşlar. Kadın onu uğurlarken devin hazinesinden nar büyüklüğünde iki tane elmas vermiş Tembel Memi’ye. 

Bir de parmağındaki yüzüğü verniş ve ona uğur getirmesini söylemiş. Tembel Memi tekrar kervana binmiş. 

p. Geldikleri memleketin padişahı kendilerini ağırlayıp onlara muhteşem bir sofra kurdurmuş. 

q. Padişahın ve karısının dikkatini Tembel Memi’nin parmağındaki yüzük çekmiş. Kaybolan kızlarının yü- 

züğünü hemen tanımışlar. Onun bu yüzüğü nereden bulduğunu bulmaya çalışmışlar. 

r. Tembel Memi’yi kervandan alıp saraya almışlar. Tembel Memi, kervancının nar sandığı elmas bohçasını 

anasına vermesi için kervancıya vermiş. Kervancı bohçayı Tembel Memi’nin annesi Lütfiye Hatun’a tes- 

lim etmiş. O da gelinine bohçayı götürmüş. Adile Sultan bohçayı açar açmaz içindekilerin elmas olduğunu 

anlamış ve kocası ile gurur duymuş. 

s. Adile Sultan elmaslardan birini bozdurup kendisine muhteşem bir konak yaptırmış ve içine hizmetliler almış. 

Evin güvenlik görevlilerine kocasını tarif etmiş ve onun konağa geldiğinde kendisine haber vermelerini istemiş. 

t. Bu sırada Tembel Memi, yüzüğü nereden bulduğunu padişah ve karısına anlatmış. Devin, kızlarını kaçır- 

dığını öğrenen padişah ve karısı Tembel Memi’nin kızlarını kurtarmasını istemiş. 

u. Tembel Memi, kızı kurtarmak için devin yanına gitmiş. Uzun uğraşlar sonucunda kızı kurtarmış ve aile- 

sine teslim etmiş. 

v. Padişah çok sevinmiş ve kendisinden bir şey dilemesini istemiş. Tembel Memi, sadece padişahın sağlığını 

istemiş; bu cevap padişahın çok hoşuna gitmiş. Onun kızı ile evlenmesini istemiş. Tembel Memi evli ol- 

duğu için bu teklifi reddetmiş. Padişah ona iki heybe altın varmış. 

w. Tembel Memi evine gitmiş. Güvenlik görevlileri onu buyur etmişler ve karısı ile mutlu mesut yaşamış. 
 

Masalın Konusu: Tembel Memi’nin padişahın kızını kurtarması ve eşinin desteği ile tembellik huyundan vazgeçmesi. 

Masalın Teması: Tembellikten kimseye bir fayda yoktur. Tembel bile olunsa mutlaka kendine ya da topluma fay- 

dalı olunması gerekir. Dürüstlük ve çalışkanlıktan şaşmayanlar daima mutlu olurlar. 
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V. Masal: Karayılan 

 
Masalın Epizotları: 

a. Çok güzel bir ülkede bir padişah varmış. Bu padişah, oğullarını çok severmiş. 

b. Padişahın üç oğlu evlilik çağına gelmiş. Padişah onları evlendirmek istemiş. Ülkesindeki tüm genç kızla- 

rın saray avlusunda toplanmasını istemiş. 

c. Ülkenin tüm genç kızları sarayın avlusunda toplanmış. Padişah oğullarının her birine birer kırmızı mendil 

vermiş ve birlikte sarayın balkonuna çıkmışlar. 

d. Padişahın büyük oğlu Birdal, elindeki ipek mendili yuvarlayıp genç kızların üzerine fırlatmış. Mendil, 

vezirin kızı Sudenaz’ın üzerine düşmüş. Sudenaz mendili başına bağlamış ve sarayın balkonuna çıkmış. 

e. Padişahın ortanca oğlu Gürdal, elindeki ipek mendili yuvarlayıp genç kızların üzerine fırlatmış. Mendil, 

kizirin kızı Serenay’ın üzerine düşmüş. Serenay mendili başına bağlamış ve sarayın balkonuna çıkmış. 

f. Padişahın en kıymetlisi, küçük oğlu Serdal, mendili yuvarlayıp sağ eline almış. Sol eliyle de rüzgarın da- 

ğıttığı perçemini düzeltmiş ve mendilini fırlatmış. Mendil çöplüğe düşmüş. 

g. Çöplükten geçen bir karayılan mendili alıp başına bağlamış ve gözden kaybolmuş. Herkes bu duruma çok 

üzülmüş. 

h. Padişah Birdal ve Gürdal’ı içi buruk şekilde evlendirmiş. 

i. Düğünden sonra Serdal’ın odasında çok güzel bir gelin oturuyormuş. Gelinin adı Seda imiş. Seda, karayı- 

lanmış aslında. Bunu şimdilik sır olarak tutmaya karar vermişler. 

j. Padişah Serdal’ın çok sevinçli oluşunun sebebini öğrenmiş. Serdal her şeyi babasına anlatmış. Seda, ak- 

şam yemeğinde herkesle tanışmış. 

k. Bir zaman sonra üç gelin de bebek beklemeye başlamış. Herkes bu habere çok sevinmiş. 

l. Padişah, hangi gelini erkek evlat doğurursa sarayı ona vereceğini söylemiş. 

m. Seda, altın perçemli bir oğlan doğuracağına çok eminmiş. 

n. Sudenaz ve Serenay, nur topu gibi birer kız doğurmuşlar. Seda, oğlan doğurmasın diye bir oyun yapmaya 

karar vermişler. Seda’nın bebeğini ebenin elekçinin bebeği ile değişmesini söylemişler. 

o. Seda altın perçemli çok güzel bir oğlan doğurmuş. Eltiler bebekleri değiştirmişler. 

p. Seda, bebeğinin adını Mete koymuş. 

q. Padişah, Serdal ve Seda’ya sarayı vermiş. Mete kendisine verilen oyuncaklar yerine kasnak, tekerlek, kıl 

gibi şeylerle oynuyormuş. Elekçinin oğlu Ziya ise tam tersine asil tavırlar sergiliyormuş. Bu durum herke- 

si şaşırtmış ve kuşkuya düşürmüş. 

r. Padişah doğruyu söyleyene bir saray bağışlayacağını söyleyince ortanca gelin dayanamamış ve her şeyi 

anlatmış padişaha. Padişah bunun üzerine asıl torunu Ziya’yı saraya getirmiş. 

s. Hep birlikte mutlulukla yaşamışlar. 

Masalın Konusu: Padişahın üç oğlunun evliliği ve en küçük gelinin yaşadıkları 

Masalın Teması: İyi niyetli olunca iyilikler bulur insanı. Kötü niyetli insanlar kaybetmeye mahkumdurlar. 
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VI. Masal: Padişahın Üç Oğlu 

 
Masalın Epizotları: 

a. Memleketin birinde bir padişah yaşarmış. Padişahın da bir eşi varmış. Padişahın güzel eşi Nadire Sultan 

padişaha üç oğlan doğurmuş. Padişah onları çok sevmiş. Çocuklar çok iyi bir eğitim almışlar. 

b. Padişah oğullarını denemek istemiş. Sonra da onları bir bahane ile evden gönderecekmiş. Çünkü oğulları- 

nın dış dünyayı tanımasını istiyormuş. 

c. Büyük oğlu Behzat’ı yanına çağırmış, onun ileride kendi yerine bakmasını istemiş. Behzat bunu reddedin- 

ce padişah sinirlenmiş ve onu saraydan kovmuş. 

d. Padişah ortanca oğlu Polat’ı yanına çağırmış, onun ileride kendi yerine bakmasını istemiş. Polat bunu 

reddedince padişah sinirlenmiş ve onu saraydan kovmuş. 

e. Padişah büyük oğlu Birat’ı yanına çağırmış, onun ileride kendi yerine bakmasını istemiş. Birat bunu red- 

dedince padişah sinirlenmiş ve onu saraydan kovmuş. 

f. Üç oğul da annelerine olanı anlatmışlar. Üçü de üzüntü ile yola koyulmuşlar. Gül memleketi diye bir 

memlekete varmışlar. Gül memleketinin padişahına konuk olmuşlar. Padişah onların sıradan insanlar ol- 

madığını anlamışlar. 

g. Oğlanlar kendi aralarında konuşurken yedikleri ekmekte arpa kokusu aldıklarını söylemişler. Kahvede 

fındık kokusunu aldıklarını söylemişler. Birat da padişahta aşçı tipi olduğunu söylemiş. 

h. Padişah onların tahminlerini teyit etmiş ve hepsinin doğru olduğunu anlamış. 

i. Oğlanlar yola çıkmak istemişler ama padişah onları bırakmamış. Prensesi ile hangisi evlenmek isterse onu 

evlendireceğini söylemiş. 

j. Oğlanlar küçük kardeşleri Birat’ın evlenmelerine karar vermişler. Birat prenses ile evlenmiş. Behzat ve 

Polat, Gül memleketinden içleri rahat şekilde ayrılmışlar. 

k. Behzat ve Polat da bir süre sonra yollarını ayırmışlar. Polat, kuzeye doğru gitmiş. Burası Tuz memleketi 

imiş. Bu memleketinin prensesinin evlenmek için kimseyi beğenmediğini öğrenmiş. Kendisini prenses 

beğenir diye saraya girmeye karar vermiş. Prenses, Polat’ı beğenmiş ve onunla evlenmiş. 

l. Behzat, güneye doğru gitmiş. Gittiği memleketin prensesinin kendisine çilek yaylasında bir saray yaptır- 

dığını ve bu sarayın kapısının belli olmadığını öğrenmiş. Sarayın kapısının anahtarı dışarıda saklıymış. 

Prenses, kim sarayın anahtarını bulup getirirse onunla evleneceğini söylemiş. 

m. Behzat, prenses ile evlenmek istiyormuş. Babasının sözünü hatırlamış. Ülkedeki en yaşlı ve en bilge ki- 

şiye gitmiş. Onun yardımı ile büyük bir hendek kazmış ve anahtarın yerini öğrenmiş. Anahtarı prensese 

götürmüş ve evlenmişler. 

n. Behzat, karısına kardeşlerinden ve başlarına gelenlerden bahsetmiş. Karısı da kardeşleri işe birlikte ba- 

balarının yanına gitmelerini söylemiş. Polat da bir padişah kızı ile evlenmiş. Birat’ı ve karısını da alarak 

babalarının yanına gitmişler. 

o. Babaları oğullarını ve gelinlerini karşılarında görünce çok mutlu olmuş ve onları affetmiş. 

Masalın Konusu: Padişahın üç oğlunu saraydan kovuşu ve onların başlarına gelenler 

Masalın Teması: Padişah da olunsa evlatlardan beklentiler daima vardır. Oğullar da babalarına layık olmak için 

çabalamalıdır. Gençlikte alınan eğitimler ileride avantaj olarak karşımıza mutlaka çıkacaktır. 
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VII. Masal: Yoksul 

 
Masalın Epizotları: 

a. Bir zamanlar yoksul bir köylü varmış. Bu derdini Hızır Aleyhisselam’a anlatmak için yola koyulmuş. 

b. Yolda her tarafı yaralı bir koyuna rastlamış. Koyun ona nereye gittiğini sormuş. 

c. Yoksul da Hızır Aleyhisselam’a gittiğini ve ona derdini anlatacağını söylemiş. 

d. Koyun da Hızır Aleyhisselam’a, kendisinin yaralarının ne zaman iyileşeceğini sormasını istemiş. 

e. Yoksul köylü biraz gittikten sonra bir ağacın gölgesinde dinlenen bir adamı görmüş. Adam ona nereye 

gittiğini sormuş. 

f. Yoksul da Hızır Aleyhisselam’a gittiğini ve ona derdini anlatacağını söylemiş. 

g. Adam da Hızır Aleyhisselam’a, kendisinin çiftçilikten ne zaman kurtulacağını sormasını istemiş. 

h. Yoksul uzun yolculuktan sonra Hızır Aleyhisselam’ın yanına varmış. Kendi derdini ve yolda gördüğü 

adamların derdini anlatmış. 

i. Hızır Aleyhisselam, yoksulun kısmetini açtığını söylemiş. Çiftçinin tarlasında bir hazine olduğunu ve onu 

bulursa çiftçilikten kurtulacağını belirtmiş. Koyunun yaralarına ise saf birinin el sürerse yaraların iyileşe- 

ceğini söylemiş. 

j. Çiftçinin tarlasından hazine çıkmış. Yoksula kendisi ile kalmasını ve hazineyi paylaşmak istediğini söyle- 

miş. Yoksul bu teklifi reddetmiş. Yola koyulmuş. 

k. Bir ırmak kenarında dinlenen balığı görmüş. Balık yoksula dilinin altında bir mühür olduğunu ve onu alıp 

dilinin altına koyarsa dünyadaki tüm canlılar ile konuşabileceğini söylemiş. Yoksul bu teklifi reddetmiş. 

Yola koyulmuş. 

l. Yaralı koyunu görmüş ve Hızır Aleyhisselam’ın söylediklerini ona iletmiş. Koyun, yoksuldan saf birini 

bulamayacağını söylemiş ve kendisine onun el sürmesini istemiş. 

m. Koyun iyileşmiş ve bu duruma çok sevinmiş. Kendisini yanında götürmesini ona süt vermek istediğini 

söylemiş. Yoksul bu teklifi reddetmiş. 

n. Uzun zaman sonra evine varmış ama kısmetinin hiç açılmadığını fark etmiş. O zaman karşısına çıkan fır- 

satları değerlendirmediği için üzülmüş ve pişman olmuş. 

Masalın Konusu: Yoksul birinin yoksulluğundan şikayet etmesi ve Hızır Aleyhisselam’a bunu anlatması. Yolda 

karşısına çıkan fırsatları değerlendirememesi. 

Masalın Teması: Karşımıza çıkan fırsatları zamanında değerlendirmeliyiz. İş işten geçtikten sonra pişman olma- 

nın hiçbir yararı yoktur. 

VIII. Masal: Şanlı Sultan ile Uşak 

 
Masalın Epizotları: 

a. Zamanın birinde bir padişah varmış. Padişahın üç kızı varmış. Kızları büyüyüp gelinlik çağına gelince 

padişah büyük kızı Aslı’yı sarayın en güçlü ve en kuvvetli veziri ile evlendirmiş. Ortanca kızı Nazlı’yı 

sarayın en kıymetli nazırı ile evlendirmiş. Küçük kızı Şanlı ise kimseyle evlenmek istemiyormuş. 
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b. Sarayın uşaklarından biri Şanlı’nın dikkatini çekmiş. Uşak, sarayın atlarına bakıyormuş. Şanlı’nın odası 

bu uşağın kulübesine bakıyormuş. 

c. Şanlı dışarı bakarken uşağın uyuduğunu görmüş. O, çok hoşuna gitmiş Şanlı’nın. Hep uşağı düşünmüş. 

d. Padişaha gidip uşak ile evlenmek istediğini söylemiş. Padişah önce bu evliliğe karşı çıkmış, sonra razı 

olmuş. Yalnız diğer kızlarına yaptığı gibi muhteşem bir düğün yapmamış Şanlı’ya. Şanlı’yı uşağın kulü- 

besine göndermiş. Şanlı bu duruma çok üzülmüş. 

e. Padişah amansız bir hastalığa yakalanmış. Hastalığının tek çaresi aslan sütü içmesi ve aslan eti yemesi imiş. 

f. Damatlara iki kap verilmiş ve birine aslan sütü, diğerine aslan eti konması istenmiş. Ama uşağa kap veril- 

memiş. Uşak kendisine de kap verilmesini istemiş. Padişah, ona da kap verilmesini istemiş. 

g. Uşak kapları alıp yola düşmüş. Saraydan biraz uzaklaşınca cebinden bir toz çıkarmış ve bu tozu havaya 

fırlatmış. Tozu fırlatır fırlatmaz karşısına simsiyah bir küheylan çıkmış. Üzerinde bir takım süvari kıyafeti 

varmış. Uşak üzerindekilerini çıkarıp süvari kıyafeti giymiş ve atını dört nala sürmüş. 

h. Günlerce at üzerinde yol aldıktan sonra bir köye varmış. Bu köyde uşağın eski bir dostu yaşıyormuş, onu 

ziyaret etmiş. Ona aslan eti ve aslan sütünü nereden bulacağını sormuş. Dostu, aşağıdaki dereye her gün 

saat tam on ikide aslanın su içmeye geldiğini söylemiş. Aslanın ayağının altında bir yara varmış. Eğer uşak 

onu o yaradan vurabilirse onun etini de sütünü de alabilirmiş. Ama aslanı vurur vurmaz saklanmazsa 

kendisini paramparça edeceği konusunda uşağı uyarmış. 

i. Dereye giderken padişahın veziri ve nazırı ile karşılaşmış. Aslan sütü ve aslan etinin peşine düşmüş kişile- 

rin ağacın gölgesinde oturmuş çay içtiklerini görmüş. Onlara ne yaptıklarını ve neden böyle oturduklarını 

sormuş. Onlar aslan sütü ve etini aramaya geldiklerini söylemiş. Kendilerinden önce uşağın aslan sütü ve 

etini bulursa kendilerine vermesini ve karşılığında ona para vereceklerini söylemiş. 

j. Uşak dere kenarına gidip vakti geldiğinde aslanı yarasından vurmuş. Aslan yarasının içindeki irin akınca 

rahatlamış ve kendisini vuran kişinin her isteğini yerine getireceğini söylemiş. Uşak, aslandan etini ve 

sütünü istemiş. Aslan da bunları vermiş. 

k. Uşak aslan eti ve sütünü alıp yola koyulmuş. Yolda bir çobana rastlamış. Çobandan biraz koyun eti ve sütü al- 

mış. Onları vezir ve nazıra vermek için şartının olduğunu söylemiş. Şartı şuymuş: Atının nalı ile sırtlarına birer 

damga vurursa süt ve eti onlara vereceğini söylemiş. Bu şartı kabul etmişler. Uşak onların sırtına birer damga 

vurup et ve sütü onlara vermiş. Vezir ve nazır et ve sütü padişaha vermişler ama onda bir değişiklik olmamış. 

l. Uşak, üzerindeki süvari kıyafetini çıkarıp eski kıyafetlerini giymiş ve saraya gitmiş. Aslan eti ve sütünü 

padişaha yedirmişler. Padişah hemen iyileşmiş. Padişah uşağına teşekkür etmek için onu yemeğe çağırmış. 

Uşak, padişaha tüm olanları anlatmış ve inanmazsa onların sırtlarına vurduğu damgaya bakmasını söylemiş. 

m. Padişah damgaları görünce uşağa inanmış ve uşak ile kızı Şanlı Sultan’ı saraya çağırmış. Padişah, uşağı 

varisi olarak ilan etmiş. 

n. Mutlu mesut yaşamışlar. 

o. Masalın Konusu: Padişahın kızları ve damatları ile yaşadıkları. Padişahın iyileşebilmesi için damatlarının 

aslan sütü ve etini bulma mücadelesi. 

Masalın Teması: Uyanıklık yapmak bazı durumlarda bize fayda sağlayabilir. Bir amaç uğrunda planlı ve odaklanarak 

çalışmak hedefe ulaşmak adına bizi bir adım öne geçirecektir. Tembellik ve miskinlik sonuçta bize zarar verebilir. 
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5. SONUÇ VE YORUM 
 

Çalışmanın temelini oluşturan masallar epizotlar halinde incelenmiştir. İncelenen masalların temaları belirlenme- 

ye çalışılmıştır.“Toprak ile Yaprak” masalının konusu Toprak ile Yaprak isimli kuşların kıskanç ve kötülük dolu 

Büyücü Kuş’a karşı vermiş oldukları mücadele. Masalın teması ise aşkın önünde hiçbir kötülük barınamaz. 

“Kaval Sesi” masalının konusu, Efsun ve Yiğit’in aşkı. Masalın teması ise her şey vaktinde güzeldir. İki kişinin 

birbirini sevmesi ve mutlu olması ailelerini de mutlu eder. 

“Altın Saçlı Kızlar” masalının konusu, padişahın oğulları ve onların evelenmeden evvel verdikleri sözlerin ger- 

çekleşip gerçekleşmemesi. Masalın temas ise bir konu hakkında önceden kesin hüküm vermek doğru değildir. 

Kardeş de olunsa kötülük eden insanlar en sonunda cezasını bulur. 

“Tembel Memi” masalının konusu, Tembel Memi’nin padişahın kızını kurtarması ve eşinin desteği ile tembellik 

huyundan vazgeçmesi. Masalın teması ise tembellikten kimseye bir fayda yoktur. Tembel bile olunsa mutlaka 

kendine ya da topluma faydalı olunması gerekir. Dürüstlük ve çalışkanlıktan şaşmayanlar daima mutlu olurlar. 

“Karayılan” masalının konusu, padişahın üç oğlunun evliliği ve en küçük gelinin yaşadıklarıdır. Masalın teması 

ise iyi niyetli olunca iyilikler bulur insanı. Kötü niyetli insanlar kaybetmeye mahkumdurlar. 

“Padişahın Üç Oğlu” masalın konusu, padişahın üç oğlunu saraydan kovuşu ve onların başlarına gelenlerdir. 

Masalın teması ise padişah da olunsa evlatlardan beklentiler daima vardır. Oğullar da babalarına layık olmak için 

çabalamalıdır. Gençlikte alınan eğitimler ileride avantaj olarak karşımıza mutlaka çıkacaktır. 

“Yoksul” masalın konusu, yoksul birinin yoksulluğundan şikayet etmesi ve Hızır Aleyhisselam’a bunu anlatması- 

dır. Yolda karşısına çıkan fırsatları değerlendirememesi. Masalın teması ise karşımıza çıkan fırsatları zamanında 

değerlendirmeliyiz. İş işten geçtikten sonra pişman olmanın hiçbir yararı yoktur. 

“Şanlı Sultan ile Uşak” masalının konusu, padişahın kızları ve damatları ile yaşadıkları. Padişahın iyileşebilmesi 

için damatlarının aslan sütü ve etini bulma mücadelesidir. Masalın teması ise uyanıklık yapmak bazı durumlarda 

bize fayda sağlayabilir. Bir amaç uğrunda planlı ve odaklanarak çalışmak hedefe ulaşmak adına bizi bir adım öne 

geçirecektir. Tembellik ve miskinlik sonuçta bize zarar verebilir. 
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Bu eserin “eğitimde program geliştirme ve değerlendirme” sürecine, li- 
sans ve lisansüstü öğretim düzeyinde yer alan “Eğitimde Program Geliş- 

tirme”, “Eğitimde Program Değerlendirme” derslerine, eğitimin paydaş- 

larına ve öğretmen yetiştirme alanına katkı sağlaması umulmaktadır. 
 

 
 
 

 

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme kitabının amacı, öğretmenlere ve 

öğretmen adaylarına eğitimin kalite kontrol unsuru niteliğini taşıyan 

ölçme ve değerlendirme ögesi ile ilgili temel bilgi ve becerilerin ka- 

zandırılmasına olanak tanımaktır. Kitapta ölçme ve değerlendirme ile 

ilgili temel kavramların yanında, geçerlik, güvenirlik, kullanışlılık, eği- 

tim öğretim sürecinde kullanılan ölçme araçları, alternatif ölçme ve 

değerlendirme araçları, puan dağılımları, korelasyon, test ve madde 

istatistikleri ve değerlendirme konuları ele alınmıştır. Kitabın içeriği- 

nin hazırlanmasında güncel yaklaşımlar benimsenmiştir. 

 
Kitap alanında uzman bilim insanları ile yazılmıştır. Kitabın yazılma 

amacı gerek üniversitede görev yapan akademisyenlerin, gerek öğ- 

retmenlerin gerekse öğretmen adaylarının ölçme ve değerlendirme- 

ye ilişkin ihtiyaçlarını karşılamaktır. 

 
Çok titiz bir çalışma ürünü olan bu kitabın, tüm eğitimcilere faydalı 

olabilmesi dileğiyle... 
 
 
 

 

 

 
 

 
www.vizetek.com.tr 
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ÖZET 
 

Bir sosyal yapının zamanla yaşadığı farklılaşmalar toplumsal değişimi ifade etmektedir. Toplumsal değişim ken- 

diliğinden ortaya çıkmaz, onu tetikleyecek tarihi süreçlerin olması gerekmektedir. Bu bağlamda toplumsal değişi- 

min, ekonomik, kültürel, dini, sanatın tarihselliği, toplumsal cinsiyet gibi birçok boyutu bulunmaktadır. Bu araştır- 

mada toplumsal değişim süreçlerinden toplumsal cinsiyette değinerek kadının sanattaki yeri ve bunun dinle hangi 

bağlamlarda ilişkili olduğu ortaya konulacaktır. Tarihten günümüze kadar toplumsal cinsiyet çerçevesinde kadının 

sanattaki yeri ve din ile ilişkisinin ne olduğu problemi merak konusudur. Bu çalışmadaki amacımız toplumsal 

değişim sürecinde kadının sanattaki rolünün değişip değişmediği ve din olgusunun bu işin neresinde olduğudur. 

Bu çalışma literatür tarama, saha araştırması ve gözlem yöntemi ile ortaya konulmuştur. Özelikle de postmoder- 

nite ile değişen yenidünya düzeninde medyanın ve teknolojinin etkisi kaçınılmazdır. Bu etkiler toplumsal cinsi- 

yet anlamında birçok akımın oluşmasına yol açmıştır. Bu akımlar da kadının kamusal alandaki yerinin yeniden 

düzenlemesine imkânlar sağlamıştır. 

Kadın, sanat ve din ilişkisinin toplumsal değişme süreçlerinde nasıl yer aldığını anlayabilmek için kalitatif yön- 

teme ağırlık verilmiştir. Araştırmada elde ettiğimiz bulgularda tarih öncesi dönemlerde, pozitivist ve materyalist 

dönem öncesi ve sonrasında, modern ve postmodern dönemde, kadının sanatta yer alış şeklinin farklılıklarla ay- 

rıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda kadının sanattaki yerinde dinin olumlu ve ya olumsuz etkileri olduğu da gö- 

rülmüştür. Sonuç olarak toplumsal değişme sürecinde kadının az ya da çok sanatta yerini aldığı belirlenmiştir. Bu 

süreçte, postmodern döneme doğru gelindikçe sanatta kadının rolünün arttığı gözlenmiştir. Bununla birlikte tarih 

öncesi ve ya geleneksel dönemlerde kadının sanatta yer almasını sağlayan en önemli etkenin din olduğu özelikle de 

pozitivist dönemden sonra kadının sanatta yer alma sebeplerinin ise birden fazla etkene bağlı olduğu görülmüştür. 

1. Giriş 
 

Bu çalışmadaki temel amacımız, toplumsal değişim sürecinde kadının sanattaki rolünün değişme boyutunu ve din 

olgusunun bu işin neresinde olduğunu araştırmaktır. Bu çalışma literatür tarama, saha araştırması ve gözlem yön- 

temi ile ortaya konulmuştur. Kadın, sanat ve din ilişkisinin toplumsal değişme süreçlerinde nasıl yer aldığını an- 

layabilmek için kalitatif yönteme ağırlık verilmiştir. Özelikle de postmodernite ile değişen yenidünya düzeninde 
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medyanın ve teknolojinin etkisi kaçınılmazdır. Bu etkiler toplumsal cinsiyet anlamında birçok akımın oluşmasına 

yol açmıştır. Bu akımlar da kadının kamusal alandaki yerinin yeniden düzenlemesine imkânlar sağlamıştır. Bu 

imkânlara bağlı olarak kadın, sanat ve din ilişkisinin boyutları bazı örneklemlerle ele alınmıştır. Tarama modeli 

kullanılarak araştırılan çalışmada elde edilen literatür kaynaklar değerlendirilerek kadın, sanat ve din ilişkisi çö- 

zümlenmeye çalışılmıştır. Kadının tarih boyunca sanattaki yeri incelenirken kadının sanatta yer alış şekilleri ve 

kadın sanatçılar şeklinde iki boyutlu olarak incelenmiştir. Bu araştırmada toplumsal değişmedeki kadının sanatta 

yer alışı ve bunun dini boyutu tarihsel dönemlere göre ele alınmış ve bu doğrultuda incelemelerde bulunulmuştur. 

İnançlar, değerler, farklı kültürler, sanatçının bireyselliği, ekonomik ve siyasi durum, sosyal ortam bir sanat eseri- 

nin değerini ve ölçüsünü belirleyen unsurlardandır. Pozitivist bakış açısıyla ele alınan kadın sanat ve din bağlamı 

kapsam ve boyutu realist bir bakışla incelenmiştir. Sanat toplumsal değişmenin gerçekleşmesine zemin hazırla- 

makla kalmayıp, bu değişimi sağlayan temel bir alandır. Tarihsel süreç içinde insan varlığından bu yana kadın 

sanatın konusu olmuştur. Bugün müzelerde bulunan eserlerle somut gerçeklik ortaya konulmuştur. 

1.1. Toplumsal Değişim 

Toplumsal değişim toplum bilimlerinin en önemli meselelerinden biridir. Toplumsal değişim daha çok farklılaş- 

mayı ele almaktadır. Bu farklılaşma bir düzen üreterek yeni bir sosyal yapının ortaya çıkmasına zemin hazırlar. 

Toplumsal olgular bir biçimden bir biçime geçerek yeni anlayışlar, yeni algılar ve yaklaşımlar ortaya koymak- 

tadır. Bu değişim süreci içinde değişimin boyutları ve etkili olduğu alanlar da farklılaşmaktadır. Toplumsal de- 

ğişimler büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük ölçekli boyutlarda gerçekleşmektedir. Tarihsel süreçte toplumsal 

değişimin üç boyutunu görmek de mümkündür. Büyük ölçekli değişimler daha çok ekonomik boyutluyken orta 

ve küçük ölçekli değişimler ise kültürel, sanatsal ve toplumsal cinsiyet konularındandır. Tabiki değişimin mey- 

dana geldiği alanın değişim hızı ve değişmenin kaynağının ne olduğu da önemlidir. Kadın sanat ve din ilişkisine 

baktığımızda buradaki değişim daha çok toplumsal cinsiyet temelli olduğu görülmektedir. 

1.2. Kadın, Sanat ve Din 
 

Sanatta kullanılan imgeler bir toplumdaki sınıf, cinsiyet ve dini-kültürel algısına yönelik önemli bilgiler sun- 

maktadır. Aynı zamanda toplumsal cinsiyet kodlarının tanımlanmasında da önemli rol oynamaktadır. Sanat tari- 

hindeki kadının konumuna baktığımızda birçok örneğe rastlamak mümkündür. İnsanlık tarihiyle birlikte sanatın 

da tarihi oluşmaya başlamış sanat, dünya tarihinin farklı evrelerinde dönemin ve toplumun dinamiklerine göre 

farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. Özetle söylemek gerekirse geleneksel sanatlar ve kabile sanatları örneklerinde 

olduğu gibi modern ve postmodern dönemde de sanat üretimin devam ettiğini ve bunun sosyal değişmelere göre 

anlam kazandığını görmekteyiz. Sanat tarihi alanında yapılan dönemlemelerde eserlerin coğrafik, kültürel ve 

toplumsal cinsiyet izleri yansıttığı da ortaya çıkmıştır (Kemirtlek, 2016: 110-11). Özelikle de kadının sanattaki 

yeri çok boyutlu olup daha çok cinsellik ve din ilişkilidir. İlk çağlardan itibaren kadın bir tanrıça olarak görülüp 

doğurganlığı ve cinselliği bağlamında bir dini yaklaşım içinde bulunmuştur. Erken dönemlerde şekillendirilen 

M.Ö 30.000 kadın heykelciliğinde kadınlık ve doğurganlık özeliklerinin vurgulandığı görsel sanatlara ulaşılmış- 

tır. Buradaki görsel tasvirler daha çok tanrıça fikri üzerinde yükselmektedir. Ayrıca kadının bedeninin cinsellik- 

teki rolü ön plana çıkarılmış biyolojik cinsiyeti vurgulayan görseller de hâkimdir. Bu bağlamda çoğalmanın ve 

bereketin kadın cinselliği ile ilişkilendirilerek kadın bedenine dini bir boyut kazandırma çabası görülmektedir. 

Neolitik dönemde olduğu gibi Yunan, Mısır ve Hititler gibi medeniyetlerde giyimsiz kadın figürlerin yılan, aslan 

ve leopar gibi hayvanlarla birlikte temsil edilmesi o dönemin kadın ve sanat ilişkisinin ayrıntılarını ortaya koy- 

maktadır. Bu dönmelerde kadın bedeninin giyimsiz bir şekilde bazı hayvan görselleriyle verilmesi akla iki önemli 
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şeyi getirmektedir. Bunlardan birisi kadın cinselliğinin güçlülüğü ön plana çıkarılarak kadının aşk ve haz konusu 

olarak sunulmasıdır. İkincisi ise kadının verimliliğini ön plana çıkaran dini-mitolojik özelikler taşıyan ve aile 

kurumunun önemli bir parçası olduğunu göstermesidir. Kadın, tarih boyunca farklı alanlarda sanatın içinde olmuş 

ve toplumsal değişmelerle birlikte rolleri değişmiştir. Burada dinin konumu da önemlidir. Özellikle de eski çağ- 

larda ve bazı medeniyetlerde kadının sanatta yer almasını sağlayan temel etken din iken modernleşme ile birlikte 

daha çok toplumsal cinsiyet zemininde gelişen feminist akımlar ve seküler-çağdaş yaklaşımlar olmuştur. Ancak 

yine de din tamamen devre dışı kalmamış ve iç içe geçişlerin olduğu zamanlar olmuştur. 

2. Bazı Medeniyetlerde ve Toplumlarda Kadın, Sanat ve Din ilişkisi 
 

Bazı medeniyetlerin geleneksel dönem ve öncesi sanatlarında kadın, sanat ve din ilişkisine baktığımızda ortak 

olan yönler bulunurken, birbirinden farklı özellikler taşıyan sanat anlayışları da olduğu görülmektedir. Sanat her 

çağda birey ve toplumların iletişim aracı olarak değerlendirilmiştir. Dolaysıyla sanatı icra eden kişinin toplumun 

en önemli üyelerinden birisi olan kadına yer vermemesi mümkün görülmemektedir. Bu da bize sanat gibi önemli 

bir iletişim aracında kadının konumu hakkında önemli bilgiler ulaştırmaktadır. Bu başlıkta bazı medeniyetlerin 

sanat anlayışlarında kadının yeri, konumu ve bunun dinle nasıl bir ilişi içerisinde olduğu ortaya konulacaktır. İlk 

olarak Hitit medeniyetinin sanat anlayışındaki kadının konumuyla başlamak gerekirse Hitit medeniyetinin bu 

anlamda bir çok argüman sunduğu tarihi literatürle ortadadır. 

Hitit kültürünü, kadınını, dinini, sanatını yansıtan birçok yazılı belgenin varlığı ortadadır. Hitit Devletini siyasi, 

sosyal, kültürel yönden ele almış birçok bilim insanın varlığı bilinmektedir. Bizim amacımız; Hitit toplumunda 

kadına, sanata ve dine ait bulgulara argüman düzeyinde değinmektir. 

Belgeler ışığında toplumsal değişimi incelememiz adına verilen bilgiler kısa tutulmaya çalışılmıştır. Bu bilgi- 

lerden hareketle kısıtlı örnekler üzerinde durulmuştur. Hitit medeniyetinden önce Neolotik Döneme dayanan 

Çatalhöyük’ten çıkarılan kadın heykelciklerde kadının doğurganlık organları belirli bir şekilde sunulmuştur. Tunç 

Döneminde Hititlerle bu anlayış devam etmiştir. Ayrıca kazılar sonucunda çıkan bulgularda kadın 

heykelciklerinin sayısının fazla olduğu gözlenmiştir. Heykelcikler bağımsız olarak, mimari öğeye bağlı olarak ve 

ya rölyef şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Metal idoller dönem için karakterestiktir. 

Araştırmalar ışığında Hitit Kanunlarından daha çok soyluların durumuna ilişkin bilgiler alınmaktadır. Puduhepa 

başta olmak üzere Tavaanna, Vurusemu, Danuhepa, Taduhepa, Hint v. b kraliçeler güçlerini tanrıyla ilişkilendire- 

rek konumlarını korumayı başarmışlardır. Puduhepanın, Danuphenın ve N. Tuthaliyanın kendilerine ait mühürle- 

rinin olması yine kadının o dönemdeki gücüne vurgudur. 

Puduhepa özellikle de yaşam tarzını tanrısal güce ve desteğe bağlıyor bu bağlamda kendi egemenliğini kabul 

ettiriyordu. Kadeş Antlaşmasına ve ya başka antlaşmalara krallarıyla imza atıyordu (Akurgal, 2005: 100). Hitit 

belgelerinden edinilen bir bilgiye göre, “Eğer bir kimse bir kadın ile birlikte olacaksa o tanrıların ibadetini ne 

şekilde düzenlerse ve tanrıya yiyecek ve içecek ne şekilde verirse, kadının yanına da aynı şekilde gitsin” ifade- 

leri geçmektedir (Süel, 2011: 28). Bu sözlerle o dönem kadın ve din bağlamının ne derece birbiriyle bağlantılı 

olduğu açıktır. Bir Tanrı gibi görülen kadına gösterilen saygı bu ifadelerle anlam kazanıyor. Din bağlamında 

dikkati çeken bir husus ise rahibelik Hititlerde yaygındı. Rahibelerin en yüksek sınıfını “Tanrının Anası” olarak 

adlandırılan kadınlar meydana getirmekteydi. Bu “Tanrının Anası” olarak sıfatlandırılan kadınlar bayramlarda ve 

törenlerde ilk sıralarda yer almaktaydılar (Darga , 1994: 73). 
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Resim 1: Tanrıçana Heykelcikleri 

Kaynak: Ekrem Akurgal, 2005, Anadolu Kültür Tarihi, 

Tübitak yayınları :7 

Yeni taş çağı heykelciklerde, Hitit dönemi heykelcikleri- 

ne birçok açıdan benzerdir. Heykelciklerde oldukça şiş- 

man tasarlanan kadının yırtıcı hayvan figürleriyle birlikte 

sunulması kadının toplumsal yaşamdaki gücünü göster- 

mektedir. Sanat eseri dikkatle incelendiğinde kadının 

adeta bir gücün sembolü olarak gösterildiği açıktır. Hitit 

Sanatında kadın heykeli fazla görülmektedir. Sanat eserlerinde kendine yer bulan kadın sanat ürününe yansıyan 

yönüyle de ayrıca önem kazanmaktadır. Bir medeniyetin din, sanat ve kadın üçlemesini anlamamız o medeniye- 

tin sosyo-kültürel yapısını anlamlandırarak, verilerimizi sağlam temeller üzerine inşa etmemizi sağlamaktadır. 

Hititler Dönemine ait sanat eserlerine bakıldığında kadın, sanat, din bağlamında veriler sunulmuştur. 

Sanatlarında kadına yer veren önemli bir diğer medeniyet de Mısır Medeniyetidir. Mısırlı kadınların kendileriy- 

le aynı devirlerde yaşamış olan Roma ve Yunan kadınlardan daha özgür olmaları sonucunda sanatları da bu özgür 

ortamda daha rahat gelişme imkânı bulmuştur. Mısır tapınaklarında rahibe görevi gören kadınların resimlerinin 

olması bu bağlamda sanata konu olmaları bakımından ayrıca önemlidir. Bu devirde din ile sanat sıkı bir bağ için- 

deydi. Mısır resimlerinde genel olarak figürlerin bir zemin hattı üzerine dizilmesi ve çoğu zaman bir grup halinde 

düzenlenmiş olması bilinen bir konjonktürdür. Mezarlar eşsiz kabartmalarla çevrelenmiş ölen kişi yüceltilerek 

bu kişinin yaptığı işler görsel olarak anlatılmıştır. Mezar odalarındaki dinsel sembollerin hepsinin birer anlamı 

mevcuttur. 

Resim 2: İplik Büken ve Kumaş Dokuyan Kadınlar 

Kaynak: Afet İnan, 1987, Türk Tarik Kurumu Yayınları, Eski Mısır 

Tarih ve Medeniyeti, 201. 

Mısırda kadınlar evlerinde dokumacılık işiyle uğraşırken kullanılan 

basit dokuma aletleriyle üretime katkı sağlamışlardır. Resim 2’de 

görüldüğü üzere kadınlar arasında iş bölümü ve koordineli çalışma 

dikkati çekmektedir. Günümüze ulaşan bu sanat eserlerinde kadın- 

lar birçok alanda sanata konu olmuş metafor konumundadır (İnan, 1987:201). Bir diğer örnek ise İzis analığı- dır. 

İzis analığı, bereketin, kadınlığın sembolüdür. Bu ilah kadına bu dönemde yüklenen anlam Yunanistan’da 

Demether’e, Roma’da Ceres’e yüklenen anlam ile benzerdir. Medeniyetlerin ya da dönemlerin değişiyor olması 

toplumların doğa-din-kadın bağlamının sanat ürününe yansımasının önüne geçememiştir. 
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Resim 3: Osiris’in eşi, Horüs’ün anası olarak kabul 

edilen İzis 

Kaynak: İnan, 1987, Eski Mısır Tarih ve Medeniyeti, 

Türk Tarik Kurumu Yayınları, 229 

Antik Yunan medeniyetine baktığımızda da benzer 

özelikler taşıyan sanat anlayışları vardır. Antik Yunan 

kadını sosyal yaşamında mühim bir rolü üstlenmiş ol- 

makla beraber, birçok güçlükle de karşılaşmıştır. Antik 

Yunan’a ait sanatsal veriler incelendiğinde kadın sa- 

natsal eserler üretmiş olmakla beraber sanat eserlerine 

konu da olmuştur. Kadın ile sanat bu dönemde iç içedir. 

Din ve kadın da sanatın konusudur. Malzeme değişikliği dışında sanat eserlerinde işlenen temel konulardan biri 

kadın ve din bahsidir. Kadın-Sanat-Din kavramları tarih boyunca merak konusu olmuş bir alegori olmasının yanı 

sıra bu itibarının devam ettirecek gibi de gözükmektedir. 

Antik Yunanda ve Geç Yunanda anlatılan kadın, felaketlerin kaynağı olarak görülmüştür. Troya savaşının çıkması- 

nın ve kentin düşmesinin sebebi olarak Helena gösterilmiştir. Kötülüğün kaynağı olarak adlandırılan Pandora, Hesi- 

odos tarafından kadın olarak nitelendirilmiş ilk günah işleyen Havva’nın görüntüsü olarak tanımlanmaktadır. Başka 

bir Yunan Mitolojisinde Samsatlı Lukianos selenita toplumundan bahsederken doğum olayını kadınların değil de 

erkeklerin gerçekleştirdiğini dile getirmektedir. Kadının yok sayıldığı bu fikirde erkeklerin çocuklarını baldırların- 

dan dünyaya getirdiğine inanılmaktaydı (Karaaslan, 2014: 163-164). Bu denli kadına duyulan nefretin yanında sanat 

eserlerinde kadına yer verilmesi Yunan toplumu için ironik bir durum olarak görülebilir. Lilith ve Pandora konu- 

larıyla erkekler kadınlara karşı uyarılmıştır. Yüzyıllar sonra Lilith Pandora kişiliğine büründürülmüştür (Kershaw: 

2018: 88). Kadınların içinde oldukları başka bir durum ise musikiydi. Kazılar sonucu çalgı aletlerine rastlanmıştır. 

Ayrıca Antik dönemde dans önemliydi ve kadınlar dans ederlerdi, tanrıları böyle yücelttiklerine inanırlardı. 

Antik Yunan uygarlığında yasal hakları bulunmayan kadın küçük görülmektedir. Antik Yunanda Tanrıya yak- 

laşma sebebi olan dua sesli olarak ve ayakta yapılırdı. Verimlilik ayinleri düzenlenir, törende üreme organları 

kutsanırdı. Dionysos’u anmak amacıyla kırda kutlanan Küçük Diyonysoslar sırasında kurbanlık tekeyi götüren 

topluluk şarap, asma dalları, incir ve kutsanmış üreme organı taşırdı. (Estin- Laporte, 2007: 63-64). Kadının 

sosyal yaşamdaki durumu Yunan Sanat ürünlerine yansımış, kadınlar genelde ev işi yaparken tasvir edilmiştir. 

Kadının doğurganlığı ve soyun devamını sağlaması kadının en temel görevi olarak görülmekteydi. Bunun yanı 

sıra kadın ikinci planda olsa da Yunan toplumu için kadın estetiği ve güzelliği önemli olmalı ki betimledikleri 

kadınların vücut hatları ve yüzleri kusursuz verilmiştir. Yunan Sanatında seramik, taş ve metaller başlıca sanat 

malzemesi olarak kullanılmıştır. Kadınlar heykeller, sikkeler, vazolar gibi sanat ürünlerinde dokuma yaparken, 

ekmek yaparken, testilerde su taşırken tasvir edilmiştir. Yunanlı kadınlar üretici olmanın yanı sıra sanat eserlerini 

süsleyen figür olarak da karşımıza çıkmaktadır. 

Sanatlarında kadın ve din ilişkisi merak konusu olan diğer bir toplum ise Araplardır. Arap toplumunu konumuz 

dahilinde İslamiyet öncesi ve İslamiyet sonrası olarak iki kategoride ele almak konunun anlaşılması açısından 

daha verimli olacaktır. Cahiliye döneminin bilinen en önemli sanatı şiir sanatı olmuştur. Kabileler halinde ya- 

şayan Arap toplumunun şairi önemsemiş olmasının belki de en önemli sebebi iletmek istedikleri mesajları şair 

aracılığıyla veriyor olmalarıydı. İslamiyet’in kabulünden sonra bile Peygamber için bu sözleri ancak şair söyleye- 

bilir demeleri şairin toplumdaki saygınlığını göstermektedir. Arap döneminde yazılmış bir şiirde kadın övülüyor. 
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Züheyr b. Ebi Sülma’nın beytinden; 

“Gerdanlığının hemen üzerindeki beyazlık boş otlaklarda gezinen beyaz ceylandan 

Gözleri ise antiloplardan alınmıştır. Yüzündeki güzellik ve durulukta incinin bir payı vardır” (Fidan, 2016: 310). 

Kadına kıymet verilmeyen bir toplumda kadını öven bu tarz şiirlerin olması kadının ikinci planda görülmesinin 

ardında yine de şairin gözünde ayrıcalıklı bir yerinin olduğunu göstermektedir. 

1936 yılında H.J. Philby ismindeki şahıs Cüreş olarak adlandırılan yerde detaylı çalışmalar yapmıştır. Bu çalış- 

malar sonucunda yiyecek- içecek konulacak kaplar, erzak depolamak için yapılmış büyük küpler, taş malzemeden 

yapılmış aletler ve süs eşyaları, sikkeler, testiler, değirmen taşları, cam parçaları vb. kalıntılar cahiliye döneminin 

sanata bakış açısını değerlendirmemize yardımcı olacak önemli veriler olarak karşımıza çıkar. Cahiliye dönemi 

sanatının daha çok toplumun ihtiyaçları ekseninde yol bulduğunu görmekteyiz (Kara, 2015: 29). Günümüze ge- 

lemeyecek malzemelerden yapılmış el sanatları ürünlerinin olabileceği gerçeği de göz ardı edilmemeli. Çünkü el 

sanatları cahiliye döneminde geçim kaynaklarından biriydi. Cahiliye döneminde kadına değer verilmemiştir. Kız 

çocukları olan aileler üzüntü yaşamışlardır. Birden fazla kadınla evliliğin yaygın olduğu ve normal karşılandığı 

bir toplum yapısıyla uydurulmuş nikah çeşitlerinde kadın aşağılanmıştır. Kadının hakir görüldüğü böyle bir top- 

lumda sanatın gelişmişliğinden bahsetmek oldukça uzaktır. 

Kutsal kitap Kuran-ı Kerimde kadın önemsenmiş ve başka dinlerde olmayan hak ve özgürlüklere layık görülmüştür. 

Birçok ayetle kadının hakları korunmuş ve erkeklerin bu hakları göz ardı etmemesi konusunda uyarılarda bulunul- 

muştur. Örneğin Kuranda kadına dair ifadeleri incelediğimizde hem kadın kelimesi, hem erkek kelimesi 24 kez 

geçmektedir. Bu da sanat dahil toplumun her alanında kadının da eşit bir şekilde yer almasına işaret etmektedir. 

Emevi dönemi eserlerinden Kusayr Amra Hamamının duvarlarında kadın fresklerleri yer almaktadır. Eğlence için- 

de verilen sahnelerde yer alan kadınlar dans eder şekilde resmedilmiştir. Resim 4’de görüldüğü gibi Kusayr Amra 

Hamamının duvarları dans eden kadın figürleriyle zenginleştirilmiştir. Mşatta Sarayında çıplak kadın heykelleri 

ortaya çıkartılmış somut delillerdir (Yetkin, 1965: 24-26). Buradan da anlaşıldığı üzere kadın diğer dinlere mensup 

kişilerde olduğu gibi İslam dinine mensup kişilerin de sivil mimari eserlerini süslemekten geri kalmamıştır. 

Resim 4: Emevi dönemi eserlerinden Kusayr Amra Hamamının duvarlarında 

kadın freskleri 

Kaynak: Mehmet Top Arşivi 

El sanatlarına değindiğimizde Tezhip Sanatı İslam Sanatının önemli bir kolu- 

nu oluşturan kitap süsleme sanatlarındandır. İslam’ın kabulünden sonra orta- 

ya çıkan, gelişen bu sanat ile ilgilenen müzehhibelerin geçmişi çok iyi bilin- 

memekle beraber tarihsel süreç içinde bugünkü durumu ise oldukça farklıdır. 

Tezhip ile ilgilenen bayan sanatçıların sayısının erkeklerden fazla olduğunu 

söyleyebiliriz. Modernleşmeyle beraber kadının sanat alanında aktiviteleri 

artmış ve kadın daha rahat çalışma imkanı elde etmişlerdir. Sanata konu olan 

kadın diğer perspektiften sanatçı kimliğiyle de var olmuştur. Modern döneme 

yaklaştığımızda Arap ülkelerindeki kadın sanatçıların durumu eskiye nispeten daha rahat oldukları söylenebilir. 

Multimedya Sanatçısı olan Libyalı Arwa Arboun’nın çalışmaları toplum dinamiğindeki dönüşümleri göstermesi 

açısından ilginçtir. Çağdaş sanatın öncülerinden olan Lübnanlı Sanatçı Mounira Al Solh çift anlam içeren re- 

simleriyle tanınır. Sonuç olarak geçmişten günümüze Çağdaş Dönem’e yaklaşıldıkça sanat anlayışı ve sanatın 

malzemesinin değişikliğe uğradığını görmekteyiz. 
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Değinilmesi gereken önemli konulardan birisi de Türklerdeki sanat anlayışı ve sanat anlayışındaki kadının 

yeridir. İncelemelerimiz sonucunda Türklerin çağdaşı olan milletlerde kadın ötekileştirilmiştir. Çinliler kızlarını 

sayı ile çağırırken, Hintliler kız çocuklarının evlenene kadar bir erkek egemenliğinde kalmasını doğru bulmuştur. 

Araplarda ise durum tam bir hezimettir. Kutadgu Biliğ’de Ay- Toldı oğlu Öğdilmiş’e öğüt veririken “oğul kız 

hakikatte gören gözün nurudur” demiştir (Tellioğlu, 2016 :212). Aydınlık Türk toplumunda kutsal kabul edil- 

diğine göre kız çocuklarının göz nuru olarak adlandırılması Türklerin kızlarına ve kadınlarına verdiği değerin 

göstergesidir. İslamiyet öncesi sanata baktığımızda Türklerin sanatını etkileyen unsurun başında ağaç, gökyüzü, 

toprak, gibi unsurlar gelmekle beraber hayvan sembolizmi önemli bir yer tutar. At, kartal, keçi, koyun, geyik, 

kurt, kuşlar v.b hayvanların kutsal sayılması İslamiyet öncesi Türk Sanatını etkileyen temel unsurlardır. Bir İskit 

kraliçesi olan Tomris M.Ö 6yy da yaşayan İskitlerin kraliçesi, dünyanın bilinen ilk Türk hükümdarı, ok atan, kılıç 

kullanan, ata binen, bir Türk erkeğinin bildiği savaş taktiklerine hakim, kilit bir isimdir. Dedesi Alper Tunga’nın 

ve oğlunun katili olan Pers Kralını öldürüp, kafasını kan dolu fıçıya atarak “Kan içmeye doymamıştın şimdi seni 

kana doyuruyorum” ifadelerini kullanmış, bir Türk kadınıdır (Çolak, 2016: 60). Peter Paul Rubens tarafından 

da tablosu yapılan kadın hükümdar Tomris, döneminin en etkin figürlerindendir. Savaşçı ruhuyla ön plana çıkan 

Tomris o dönem Tük toplumunda kadının yeri konusunda birçok kanıt sunmaktadır. 

Hunlar, Göktürkler ve Uygur dönemi sanatına baktığımızda hayvan üslubunun taşa, halıya ve metale işlenmiş zen- 

gin örneklerini görmekteyiz. Dini inançları sanat oluşumunu sağlayan temel etkendir. Kılıçları, okları, halı, kilim ve 

mezar taşları, kullandıkları günlük eşyalar kartal, at, doğan, teke, geyik, aslan, koyun gibi hayvan motifleriyle süs- 

lenmiştir. Ağırlıklı olarak sanat eserlerinde atı ve yırtıcı hayvanları tercih etmelerinin sebebi bozkırda yaşayan Türk- 

lerin tarih boyunca savaşçı bir toplum olmalarına ilaveten; hayatta kalmak için doğa şartlarına uygun yaşamalarına 

bağlanabilir. Din boyutuyla duruma yaklaşıldığında Şamanizm inancında kadını yücelten anaerkil bir anlayıştan söz 

edilebilir. Bu sebeple kadın şamanlar özel bir konumdaydı. Şamanlık kadınlara özgü bir sanat olarak da görülmüştür 

(Tanpolat, 2015: 20). Dini Şamanizm olan Göktürklerin Orhun vadisinde yer alan dikili taşları üzerindeki çizimler 

sanatlarını, dinini anlamamızda yol gösterici temel kaynak olmuştur. Kültiğinin yanında eşinin de heykelinin yapıl- 

mış olması Türk toplumunun Göktürkler zamanında kadına verdiği değeri göstermesi açısından mühimdir. 

Uygurların yaşadığı bölgede rastlanan maniheist duvar resimlerinde, minyatürlerde kadınlara yer verilmiş olmak- 

la beraber bu duvar resimleri bugüne kadar bilinen Türk resim sanatının öncüsü olarak da kabul edilir (Aslanapa, 

2015: 14-17). Türkler İslamiyet’i kabul ettikten sonra diğer topluluklarla etkileşim içine girip özgün bir sanat an- 

layışı ortaya koymuşlardır. İslamiyet’in kabulünden sonra Karahanlılar, Gazneliler, Büyük Selçuklular, Anadolu 

Selçukluları, Beylikler ve Osmanlılar dönemlerinde Türk Sanatındaki gelişim etkileşimlerle de olgunluk dönemi- 

ni yaşamıştır. Azerbaycanlı bir nakkaşın eseri olan Varka ve Gülşah adlı yazmada Gülşah uğruna birçok cinayet 

işlenmiştir. Sanata konu olan yazma bir aşk hikâyesine dayanır. Olaylar Gülşah’ın çevresinde gelişir. Kadını konu 

alan bu yazmanın en önemli özelliğinin kadın- sanat ve din ilişkisinin bu yazmada bir araya gelmiş olmasıdır. 

Türk Mimarisine baktığımızda figüratif vurgu bazı yapılarda imge içine saklanarak verilmiştir. Niğde Kalesi içinde 

yer alan Alaadin Cami taç kapısında basık kemerli giriş kapısının üzerinde bulunan taş işlemelerin arasında taçlı, 

örgülü saçları iki tarafından sarkan, kolyesi olan kadın silueti oldukça ilginçtir. Göz, burun ve ağız kısımları mukar- 

naslara vuran ışık- gölge oyunlarıyla belirtilmiş kadın imgesinde baninin ya da ustanın anlatmak istediği bir mesaj 

olmalıdır. Bu mimari eserler geometrinin sanat eseri üzerindeki etkisinin en belirgin göstergeleridir. Tarih ve kültü- 

rün özünü oluşturan Sanat Tarihi eserleri imge ile taşın kaynaşmasıyla görsel bir şölen olarak sunulmuştur. Sanatçı- 

nın bireysel çabası bu durumda göz ardı edilemez. Görsel Sanatta imgenin önemi üzerinde durulan alegoriler olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda pozitivist bakış açısı incelemelerin kapsamını ve boyutunu genişletmiştir. 
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Lale devri sanatçılarından, II. Mustafa zamanında sarayın baş nakkaşlığına getirilen Levni’ye ait olan Topkapı 

Sarayında bulunan müzik çalan kadınlar minyatüründe görüldüğü üzere Osmanlı sosyal yaşamında kadınlar mü- 

zik aletleri çalmıştır. Levni Osmanlı resim sanatında kadın temasına yer vermiştir (Bağcı, v.d., 2006: 204). 

Resim 5: Müzik Çalan Kadınlar Minyatürü, 

Kaynak: Serpil Bağcı, Filiz Çağman, Günsel Renda, Zeren Tanındı, 2006, 

Osmanlı Resim Sanatı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, s.222. 

Osmanlı padişahlarından Abdulaziz dönemine gelindiğinde resim alanın- 

da birçok girişimde bulunulmuştur. Nitekim kendisi ve oğlu da bir res- 

sam olan Sultan Abdulaziz resim sanatının gelişmesine katkı sağlamıştır. 

Paris’te eğitim gören, orada on iki yıl geçiren Osman Hamdi’nin sanat 

anlayışı batı kültürüyle yetişmiş kişinin düşünce yapısının ürünüydü (Ce- 

zar, 1971: 108-133). Osman Hamdi’nin Mihrap, Kadın Portresi, İftardan 

Sonra tabloları bunlardan sadece bir kaçıdır. Osman Hamdi ile kadın te- 

ması sanatta tartışmalara yol açan bir boyuta ulaşmıştı. 

Mihrap Tablosunu ayrıca incelenmelidir. Mihrapta, rahle üzerinde oturan güzel giyimli kadın ile Osman Hamdi’nin 

ne anlatmak istediği sorusuna en akla yatkın cevap ise anlaşılamayan kadına verilen değerin göstergesi rahlede 

oturtulmuş olması gerçeğidir. Mihraba arkasını dönmüş bu kadın ile doğu ve batı kültürü arasındaki sıkışıklık, ba- 

tılılaşmayla girilen yeni dönemde kadının konumunun belirsizliği vurgulanmış olabilir. Osman Hamdi’nin torunu 

bu tablo için dedesinin hamile olan bir kadını çizdiğini ve anneliğin her şeyin üzerinde olduğunu, iletilmek istenen 

mesajın bu olduğunu söylemiştir. Osman Hamdi kadın-sanat ve dini bir tabloda buluşturmuştur (Fidan, 2007: 38). 

Türk sanatı ilk dönemlerde Şamanizm ya da Budizm inancının etkisiyle sembollerle sıkı bir bağ içindeydi. Asya 

Hunları, Göktürkler ve Uygurlar gibi ilk Türk Devletlerinin sanat anlayışları bu bağlamda birbiriyle benzerlik 

göstermektedir. Özellikle Asya Hunlarının ve Uygurların avcı olmaları sanatlarının oluşumuna yön veren temel 

unsur olarak gösterilebilir. Osmanlının son dönemlerinde batılılaşma hareketleriyle sanat anlayışı farklılığa uğra- 

mıştır. Özellikle resim alanında farklılaşmalar belirgindir. Tezhip, Minyatür gibi sanat dallarının yerini yağlı boya 

resimleri almıştır. Osman Hamdi yağlıboya resimlerinde kadın temasını oldukça fazla kullanmış dönemin sanat 

anlayışını derinden etkilemiştir. 

3. Modernleşme ve Sonrasında Kadın Sanat ve Din 
 

Modernleşme kavramı batılılaşma, Avrupai yaşam tarzını örnek almanın yanı sıra toplumsal anlamda da bir geliş- 

mişlik tanımı ile açıklanır. Toplumsal gelişmişlikten kastedilen; eski geleneksel toplum yapısının kullanışlılığını 

yitirmesi, zorlu hayat şartlarının yerine kentleşen bir toplum olabilmedir. Yalnızca halk bazlı olmayan bu değişim 

süreci kendisini yönetimsel anlamda da bariz bir şekilde göstermiştir. Modernleşme ile birlikte meydana gelen top- 

lumsal değişmeler olmuştur. Bu değişmeler aynı zamanda sanatsal faaliyetler ve toplumsal cinsiyet bağlamında da 

gerçekleşmiştir. 1880’li yıllarda başlayan modern sanat anlayışı ile geleneksel sanat anlayışları dönüşmeye başlamış 

ancak gelenekselliğin ve eskiliğin izleri tamamen silinmemiştir (Karakale, 2020: 3-6). Ayrıca bu izler modernleşme 

sonrası olarak tanımlanan 1970’lerde de kısmen de olsa izini sürdürmüştür. Özelikle de postmodern dönem tekno- 

lojik gelişmenin hızlı bir şekilde devam etmesi sanatın toplumsal yansımalarını da değiştirmiştir. Sanattaki cinsiyet 

kodlarını iyi anlayabilmek için modernleşmenin ortaya çıkmasını sağlayan Avrupa sanatının tarihine bakmak gerek- 

lidir. Avrupa tarihinde yer alan Roma ve Bizans imparatorluğunun görsel sanatlarında daha çok teslis inancını ifade 

eden imgeler yer almaktadır. Örneğin İsa’nın annesi Meryem ana tasvirleri ana tanrıça olarak görselleştirilmiş Tanrı 
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doğuran sıfatıyla ifade edilmiştir. Bir başka örnek ise Adem ve Lilith’in cennetten kovuluşunu İncil’e göre tasvirle- 

ridir. Bu tasvirlerde Havva’nın çıplak bedeni şehvet ve hazdan ziyade pişmanlık ve günahı çağrıştırmaktadır. Azize 

ve rahibelerin çıplak veya yarı çıplak bedenlerinin görsel sanatlarda yer alması ise inançları uğruna her şeyden vaz- 

geçtiklerinin ifadesi olarak anlaşılmaktadır (Kemirtlek, 2016:124). Ortaçağ resminin konuları çağın gerekliliğinden 

ötürü dini hikayeler olan Hristiyan ikonografisi örnekleridir. Avrupa resim sanatının büyük ve önemli örneklerini 

oluşturan bu konular Tevrat ve İncil’in sahnelerine dayanmaktadır. Bu dönemdeki sanatlardaki kadın imgesi, sınıf 

ayrımına dayanan özelikler de taşımaktadır. Aydınlanma çağının başlamasıyla birlikte bireysel tavrın giderek güç 

kazanması sanatta da farklılıklara zemin hazırlamıştır. Geleneksel sanat anlayışlarına karşı olarak gelişen Klasizm, 

Realizm, Kübizm ve Empreyonizm gibi akımlar, sanatın yönünü değiştirerek standart sanat anlayışları yerine çağı 

simgeleyen farklı duyumlara alan açmıştır. Picasso’nun yaptığı tablolarda “Her sanat eseri devrinin çocuğudur” 

anlayışı daha da görünür hale gelmiştir. Müzik, resim, edebiyat gibi alanlarda toplumsal cinsiyet bağlamında kadın 

sanatçılar ve kadın imgesi daha kapsamlı bir şekilde yer almaya başlamıştır. 

Resim 6: Picasso’nun Kübizm anlayışına yönelik ilk tablosu 

Kaynak:https://www.google.com/search?q=picassonun+tablolar%C4%B1nda+din+din&source=lnms&t- 

bm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiygs3SjdnxAhUM6qQKHdJlA50Q_AUoAXoECAEQAw&biw=1360&- 

bih=657#imgrc=UWl-yrZP0hVK-M 

Resim 6’da görülen tablo Picasso’nun ‘Avignonlu Kızlar’ adlı yağlı boya tablosudur. Kübizmin ve modern sanatın 

doğuşunu simgelemektedir. İnsan yüzünün temsili kurallarının bozulmasının ilk örneklerindendir. Picasso aynı yıl 

içinde İki Çıplak Kadın adlı tablosuyla ayna karşısında Venüs temasını kurgulamıştır. Picasso, Avignonlu Kızlar’ın 

kulaklarını bir masktan esinlenerek yaptığını yıllar sonra belirtmiştir. Avignonlu Kızlar resmi, içeriğiyle değil, 

figürlerinin, mekânın parçalanmış ve bozulmuş tarzıyla insanları şaşırtmış; Picasso’nun kübist anlayışı ilk kez bu 

resimle ortaya çıkmıştır. Ressam, bir resmin görüldüğü gibi değil, görülmek istendiği gibi çizilmesinden yana 

olduğunu bu tablo ile vurgulamak istemiştir. Georges Braque’in Çıplak adlı tablosu da bu akımı temsil etmektedir. 

Modernleşme döneminin ilk önemli ressamlarının tablolarına baktığımızda kadının cinselliği üzerinde yükselen 

bir soyut duyumun olduğu görülmektedir. Tabiki modern dönemde kadın sadece sanatta bir imaj olarak yer ala- 

mamakta, aynı zamanda önemli eserler ortaya koyan sanatçı konumda da yer almaktadır. Örneğin Anna Bilinska, 

Hilma af Klint, Suzanne Valadon, Rosa Bonheur gibi kadın sanatçılar yaptıkları eserlerle dönemlerine damga vur- 

muşlardır. Diğer yandan Frida Kahlo, Françoise Gilot, Leonor Fini, Stella Snead, Mary Cassat ve Tamara de Lem- 

picke gibi kadın ünlü ressamlar yaptıkları tablolarda kadının cinselliğine ve toplumsal değişimdeki yansımalarına 

değinmişlerdir. Özelikle de Kübiznm akımından etkilenen “fırçalı barones” olarak da anılan Tamara de Lempicke, 

“Group of Four Nudes” adlı tablosunda erotizm ve güçlü kadınlık düşüncesi yayıyor. Bu çizimler Picasso’nun 

çıplak yıkananlarını andırıyor. Tamara de Lempicke’nin bu figürleri İngres’in “Türk Hamamları” eserinde resme- 

dilenler gibi etli ve çarpık ama zarif banyo yapanlara benzetilmiştir. Sanat tarihçisi Joan Cox bu bağlamda Lempi- 

cke’yi eleştirmektedir. Cox’a göre Picasso ve diğer erkek ressamların çıplak kadın tablolarını yapması erkek için 

kamusal alandaki kadını anlamak için bir deneyim iken bir kadın sanatçının böyle bir tablo yapması erkeği dışarda 

bırakma düşüncesinden kaynaklı olduğudur. Bu da kadının toplumsal cinsiyet rolüne büründüğünün göstergesi 

http://www.google.com/search?q=picassonun%2Btablolar%C4%B1nda%2Bdin%2Bdin&source=lnms&t-
http://www.google.com/search?q=picassonun%2Btablolar%C4%B1nda%2Bdin%2Bdin&source=lnms&t-
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olarak kabul edilmiştir. Tamara de Lempicke, “Green Turban” adlı eserinde de kadının sofistike özeliklerine dik- 

kat çekerek bir kadın imgesi ortaya koymuştur. Aslında Tamara de Lempicke, birçok eserinde kadının her haline 

dikkat çekerek yaratılış gereğini ortaya koyarak teolojik bir bakış açısı da oluşturmuştur. Zaten o dönemki seküla- 

rist toplum anlayışında gelişen sanatta doğrudan dini bir iz aramak çok mantıklı durmayacaktır. Ancak bu dönemde 

sadece muhafazakâr anlayışa hitap eden sanat çalışmaları da bulunmaktadır. 20. yüzyılın ilk yarısından itibaren 

küreselleşmenin artığı bir ortamda kadın hakları ve özgürlükleri gittikçe artmıştır. Kapitalist ve emperyalist yarış- 

ların artması kadının iş hayatında daha çok yer almasına olanak sağlamıştır. Böylece kadın kamusal alanda daha 

çok görünür hale gelmiş sanatta ve sanatın üretiminde faal olmuştur. Küreselleşmenin etkisiyle sadece Avrupa’daki 

kadınlar değil dünyanın diğer bölgelerindeki kadınlar da sanatta yerini almıştır. Değişen toplum şartlarına göre 

değişen dini formlar da sanat açısında olumlu tavırlar takınmış böylece hem seküler hem de muhafazakâr kadınlar 

sanat için kendi bedenini araçsallaştırmaktan ve ya özgün sanat eserleri üretmekten geri kalmamıştır. 

Resim 7: Ernst Fuchs’un Madonna adlı tablosu 

Kaynak: https://tr.pinterest.com/pin/467811480017054087/ 
 

Modern sanatın fantastik realizmin temsilcilerinden Ernst Fuchs “Madonna” adlı 

tablosunda modern ve geleneksel çizgileri bir arada verdiği görülmektedir. Tabloda- 

ki kadının geleneksel dönemdeki Meryem Ana tablosuna benzetilerek o mistik hava 

korunmuştur. Ayrıca Madonna tablosundaki kadın imgesinin eteklerindeki çocukla- 

rın Meryem Ananın tanrıçalığına atıfta bulunulduğuna dair yorumlar olmuştur. Tab- 

lonun geneline bakıldığında modern duyularla ortaya konulmuş muhafazakar-gele- 

neksel imajların birlikte kullanıldığı aşikardır. Ayrıca tablonun alt kısmında yer alan 

kartal imgesi moderniteyle birlikte kadının özgürlüğüne kavuştuğunu ifade ettiği de düşünülmektedir. 

Resim 8: İbrahim Balaban’ın Emziren Kadın tablosu 

Kaynak: http://www.leblebitozu.com/21-unlu-turk-ressa- 

min-kadın-figurlu-tablolari/ 

Anadolu insanından ve halk inançlarından yola çıkarak toplum- 

sal gerçekçi yapıtlar ortaya koyan İbrahim Balaban’ın yapıtları 

hem mitolojik hem de modern çizgiler içermektedir. Batı-Do- ğu 

sanatının iç içe geçtiği bir dönemde yaptığı “Emziren Anne” 

tablosu Anadolu kadınının toplumsal değişimindeki yerine dik- 

kat çekmiştir. Bir yönüyle inancına bağlılığını temsil eden bir 

yönüyle modern giyinip fiziğine dikkat edip kadınlık formunu 

koruyan diğer yönüyle hem çocuğunu besleyip ihmal etmeyen 

hem de Anadolu’nun en önemli geçim kaynağı olan tarımla uğraşan bir kadın imgesi ortaya konulmuştur. Kadı- 

nın iş hayatındaki yeri ve bu iş hayatın kadına getirdiği meşakkati de eleştirildiğine dair yorumlar da olmuştur. Bu 

tabloda muhafazakâr-modern, ailesine ve ülkesine sahip çıkan bir kadın profili ortaya konulmuştur. 

Modernleşme sürecinde kadının iş hayatına atılması ve özgürlük alanının yaygınlaşması toplumsal cinsiyet akım- 

larının da artmasına sebep olmuştur. Oluşan feminist hareketler kadının kendi inancını giyim ve sanat tarzını seç- 

me özgürlüğünü kolaylaştırmıştır. Artan teknolojik gelişmeler ve özgürlükçü yaklaşımlar muhafazakar ve dindar 

kadınların da sanatta ve diğer toplumsal alanlarda faaliyet göstermesine olanak tanımış dindar ve ya muhafazakar 

kadınlar, sanat camiasında iyice görünür hale gelmişlerdir. 
 

http://www.leblebitozu.com/21-unlu-turk-ressa-
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3.1. Toplumsal Cinsiyet Sanat ve Din 
 

Toplumsal cinsiyet bağlamında kadının yerine baktığımızda karşımıza ilk olarak feminist hareketler çıkmakta- 

dır. Feminist hareketler, kadının sanat hareketleriyle yakından ilişkilidir. Özelikle postmodern dönem dediğimiz 

1960’li yıllardan sonra artan feminist hareketler, kadının sanata ve sanatçıya yönelik eleştirel bir yaklaşım içinde 

bulunmasına neden olmuştur. Kadın grupları ataerkil bir sanat ve sanatçı anlayışına karşı harekete geçmiş post- 

modern sanatta kadının etkisini artırmayı amaçlamışlardır. 

Feminist hareketler, gelenekseldeki yapıyı dışlayarak kadın kimliğini ve duyarlılığının sanat çalışmalarına yansıma- 

sına odaklanmış böylece sanat etkinliklerinde kadınlarla ilgili konularda tartışmalara yol açarak bu konudaki du- 

yarlılığı artırmışlardır. Kadına şiddet, taciz, cinsiyet ayrımcılığı olmak üzere birçok konuda çok etkili performanslar 

sergileyen feminist hareketler, kadın imgesinin sanatta canlı durmasını sağlamıştır. Daha sonra gelişen ikinci kuşak 

feminist hareketler daha bireysel üretimde bulunarak toplumsal cinsiyet kodlarını kendi bedenleri üzerinde sorgu- 

lamışlardır. Bu sorgulamalar daha çok ırk ve din üzerindeki sorgulamalardır. Kadın bedeninin metalaştırmasına 

gösterdikleri tepkilerle gerek görsel sanatta gerek diğer sanat dallarında cinsiyetçi kültür endüstrisini ironik biçimde 

eleştirmişlerdir (Kemirtlek, 2016: 128-131). Feminist sanat, eserleri ev, kadın bedeni ve kadınların yaşamı konula- 

rına odaklanan Eva Hesse ve Louise Bourgeois gibi proto-feminist sanatçıların eserleri feminist sanat konusunda 

öncü olmuştur. Feminist sanatçılar, erkek egemen sanat tarihini ve kadınları nesneler olarak görme geleneğini ye- 

niden yazmayı amaçladılar. Feminist sanat hareketinin önderlik ettiği cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği mücadelesi, 

erkek egemen bir sanat dünyasında kadın sanatçıların daha fazla tanınmalarına yardımcı oldu. 1970’lerde kadın 

sanatçılar erkeklerden bağımsız olarak çalışabilecekleri kendi alanlarını kurmaya başladılar. Sanat İşçileri Koalisyo- 

nu, Devrimdeki Kadın Sanatçılar ve diğerleri gibi kadınların galerilerde ve müzelerde daha fazla temsil edilmesini 

talep eden kadın sanat örgütleri kurdular. Amerikalı feminist sanatçılar, Whitney ve The Museum of Modern Art gibi 

ünlü New York müzelerinin önünde, müze koleksiyonlarındaki kadın sanatçıların yüzdesini talep eden ve sonunda 

yükseltmeyi başaran protestolar düzenlediler (İchipro:2021). Eşzamanlı olarak, birçok sanat eleştirmeni, kadınların 

sanat sektöründeki yetersiz temsiline odaklanan makaleler yazarak sanat hareketine katkıda bulundular. Feminist 

sanatta yükselen kadın sanatçılar kadın problemlerini sanat eserine de yansıtmaya başladırlar. 

Resim 9: Kate Just’ın örgü sanatında yer verdiği feminist imgeler 

Kaynak: https://kaosgl.org/haber/lsquoorgu-kisisel-politik-ve-siirsel-bir-anlaticidirrsquo: Gözde Demirbilek 

2017, ‘Örgü: kişisel, politik ve şiirsel bir anlatıcıdır’ 

Örgü, heykel, seramik medya ve fotoğrafçılık alanlarında çalışan ünlü akademisyen sanat tarihçisi Kate Just, örgü 

sanatında kadına yönelik yaklaşımlara farklı boyutta dikkat çekmiştir. Just, birinci örgüde erkek hegemonyası 

altında ezilen kadın imgesi, ikinci görselde yaşam ve giyim tarzına müdahale edilen ırkçı ve dini eleştirel yaklaşım, 

üçüncü örgüde şiddet gören kadın imgesi ve son olarak da cinsel bir obje olarak görülen kadın örgüsüne yer 

vermiştir. Just böylece kadına toplumsal alanda olan yaklaşım türlerini sanatıyla ifade etmiştir. Diğer yandan 
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karşımıza kadınlara ırkçı yaklaşımı eserleriyle eleştiren çağdaş bir Afrika kökenli Amerikalı görsel feminist sanatçı 

Mickalene Thomas çıkmaktadır. Thomas›ın çalışması, Empresyonizm ve Kübizm başta olmak üzere popüler 

sanat tarihlerinden ve hareketlerinden esinlenmiştir. Çalışmaları, kadınlık, güzellik, ırk, din, cinsellik ve cinsiyet 

hakkındaki fikirleri incelemek için Batı sanat tarihinden, pop sanattan ve görsel kültürden yararlanmaktadır. Ken- 

disi siyahi olan Thomas posterlerinde daha çok siyahi kadın imgesine yer vererek kadınlara karşı ırksal yaklaşım- 

ları eleştirmektedir. Toplumsal cinsiyetteki bu gelişmelerle birlikte bir taraftan da Batı’da ve Doğu’da eşzamanlı 

olarak yükselen dini bir feminizmin ayak sesleri gelmekteydi. Özelikle de 1980’li yıllardan sonra Batı merkezli 

yükselen İslamcı feminizm, Müslüman toplumundaki kadınları bu çerçevede kısmen de olsa örgütlemiştir. 

İslamcı feminizm akımı kentlerdeki, seküler, sosyalist, batı yönelimli Ortadoğu’daki kadın hakları ve feminizmin 

çok erken öncülerine benzemeyen eğitimli, orta sınıf Müslüman kadınların arasında ortaya çıkmıştır. Bu kadınlar, 

kendi dini yönelimlerinden uzaklaşmamışlar, İslam’ı etik, kültürel ve ulusal kimliklerinin önemli bir unsuru olarak 

korumuşlardır (Tohidi, 2003:135). Diğer taraftan çağdaşlaşmanın etkisiyle Müslüman kadınlar, kadın hakları dü- 

şüncelerine çağdaş yaşamın özelikle de toplumsal cinsiyet rollerinin yeniden doğrulaması adına mücadelelere gir- 

mişlerdir. İslamcı feminizm, Batı feminizmden farklı olarak çağdaşlığı benimseyerek aynı zamanda dinin etiksel bo- 

yutunu ve yaşam tarzı üzerindeki sembolik etkisini korumayı da hedeflemiştir. Batı’daki Müslüman kadınlar, kendi 

inançlarını yaşayan ve aynı zamanda çağdaş olmayı da başarabilen bir çaba içine girerek muhafazakâr-modern bir 

kimlik oluşturmuşlardır. Küreselleşmeyle birlikte artan uluslararası göç, kültürel kimliklerin yayılması gibi neden- 

ler de İslami feminist söylemin yayılmasında etkili olmuştur. Türkiye, İran, Mısır gibi ülkelerdeki kadınlar, kadın 

bilinçliliğini geliştiren feminist söylemi daha çok dile getirerek muhafazakâr-modern kimliğin inşasında öncülük 

etmişlerdir. Özelikle de sosyal medya kullanımının artmasıyla İslami feminizm kapsama alanını geliştirerek ilerle- 

miştir. Kamusal alanın dışında sanat camiasının birçok alanında kendisini muhafazakâr olarak tanımlayan tesettürlü 

tesettürsüz birçok kadın sanatçı ortaya çıkmıştır. İslami feminizm anlayışı özelikle de sahne alma ve şarkı söyleme 

siyasi-politik alanlarda yükselmiştir. İslami feminizmim kraliçesi olarak bilinen Endonezya asıllı Amina Wadud, 

tarihselci görüşleri ile erkek ve kadınların bulunduğu cemaate imamlık etmesiyle bilinen bir feministtir. Cinsiyet 

ve İslam konularına eğilmiş ve kadınların daha eşit bir konuma gelmesi mücadelesinde öne çıkmıştır. Kendilerini 

İlerici Müslümanlar olarak adlandırılan grubun önde gelenlerindendir. Bu grup, ayetlerin tarihselci okumaya tabi 

tutulmasından hareketle modern değerlerle uyumlu yeni İslam yorumlarına alan açılmasını arzulamıştır. 

Resim 10: İslami Femizmin sembolü haline gelen görsel 

Kaynak:https://www.habernediyor.com/gundem/musluman-feministler-kadinoz- 

gurluk-ve-allah-h7420.html 

Kendini Müslüman feminist olarak nitelendiren kadınların hepsi başörtülü olacak 

diye bir kaide yoktur. Bu sadece dinin yaşam tarzı üzerindeki bir sorunu olarak gö- 

rülmektedir. Buradaki görsel kadın bedeninin nasıl bir sembolik araç olabildiğinin 

tarihiyle ilintilidir. Resim 10’da muhafazakâr kadının başkaldırısını simgeleyen, 

erkeğin sahip olduğu özgürlükçü yaşam tarzına sahip olma isteğini ifade eden ve 

bu özgürlüklere karşı çıkabilecek bütün engellere resti çeken bir sembol yer almak- 

tadır. Bu isyankâr ve özgürlükçü ruh aynı zamanda İslamcı feministlerin uğraştığı sanat alanlarına da yansımıştır. 
 

3.2. Medyada Toplumsal Değişme Kadın Sanat Ve Din 
 

Yirmibirinci yüzyılda önemli teknolojik gelişmeler ve ilerlemeler telekomünikasyonun tekniksel yardımlarla enfor- 

masyon, ses ya da imgelerin uzaktan iletişim görünümünü tümüyle değiştirmiştir. Örneğin dünyadaki para sistemle- 
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ri ve iktisadi düzenin ayrıca toplumsal büyük değişimlerin arkasında yeni iletişim teknolojileri vardır. Küreselleşme 

ve teknolojik gelişmeler ile birlikte medya gün geçtikçe daha da gelişme göstermiş ve toplum hayatındaki bütün 

kültürel alana yayılmıştır. Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte küresel anlamda enformasyon ve ileti- 

şim ağları gelişmiştir. Bu gelişim aynı zamanda bireyler ve ya toplumlar arasında ağlar oluşturarak yeni bir toplum 

inşa etmiştir. Toplum bilimcilerden bir kısmı bu yeni topluma enformasyon toplumu, diğer bir kısmı teknoloji çağı 

toplumu ya da Manuel Castels’in dediği gibi ağ toplumu demiştir. Bu toplumun ismi nasıl tanımlanırsa tanımlansın 

bu toplumda geleneksel toplumdan farklı olarak insanlar arasında medya yoluyla iletişimi kolaylaşmıi ve bunu glo- 

bal bir şekilde dizayn etmiştir. Bu yeni toplumda göze çarpan önemli durumlardan bir tanesi de toplumsal değişme- 

nin nezdinden gelişen toplumsal cinsiyet çalışmalarıdır. Toplumsal cinsiyet bağlamında kadının medyadaki temsili 

çok boyutludur. Ama ön plana çıkmış en önemli temsil, kadınların cinsel magazin nesnesi olarak haber içerikleri 

ile ilgilerinin olmamasına rağmen, kadınların cinselliğinin vurgulanması temsili biçimidir. Özelikle de gerek tele- 

vizyon, dizi, sinema ve reklamlarda gerek sosyal medyada kadınların suskun, seksi ya da baştan çıkarıcı konumun- 

daki nesne-kadın temsili çok yaygındır. Tabiki bu temsiller medyadaki kadın ve sanat ilişkisine de yansımıştır. Biz 

burada daha çok medyada kadın sanat ve din ilişkisine değineceğiz. Peki kadın, sanat ve din ilişkisinin medyadaki 

temsili hangi şekillerde gelişmektedir? Özelikle de günümüzde artan sosyal medya ağlarından ötürü kadınlar medya 

ortamında daha görünür hale gelmiş ve geliştirdikleri yeteneklerini insanlara daha kolay sunma fırsatı bulmuşlardır. 

Gerek moda, gerek sanat gerek edebiyat alanlarında yıldızı parlayan birçok kadın fenomen ortaya çıkmıştır. Gerek 

muhafazakar gerek seküler kadınlar yeni medya ortamında sanatları icra etmiş ve toplumu bu bağlamda etkilemeyi 

başarabilmişlerdir. Tabiki medya, hem erkeklerin hem kadınların icra ettiği sanatı topluma sunmuş ve e-ticaret yo- 

luyla sanatsal ürünlerin satılmasında katkıda bulunmuştur. 

 
Resim 11: Trendyol’da Satılan Tablomega Viski Içen Rahibe Modern Ahşap Tablosu 

Kaynak:https://www.trendyol.com/Tablomega/Viski-Icen-Rahibe-Modern-Ahsap-Tablo35cmX50cm56276919?b 

outiqueId=61&adjust_t=mk12x3o_m4o2h83&adjust_tracker_limit=250000&adjust_campaign=product_fre- 

e&link_contentid=56276919&link_userID=63048307&utm_campaign=56276919&utm_medium=product_fre- 

e&utm_source=share&utm_term=63048307 

Resim 11’de medya ortamında satışa sunulan tabloya baktığımızda rahibelerin alışılmış imajları dışında bir gör- 
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sel icra edilmiştir. Rahibenin cinselliği bir dini aforizma ile sunularak sigara içen, kumar oynayan bir imajla adeta 

medya toplumundaki dindar temsili verilmiştir. Burada dindar kadın imgesinin modernleşme ve medyalaşma 

karşısındaki sunumlarına dikkat çekilmektedir. Yani kadının sanattaki yerini araçsallaştırmak adına yeri geldi- 

ğinde muhafazakâr ve geleneksel sembollerin çok rahat kullanılabilecek bir medya temsili gelişmiştir. Örneğin 

erotik iç çamaşırı markalarının çamaşırlarda haç işaretine yer vermesi, tesettürlü erotik çamaşırların üretimi ya 

da bunları giyen kadın modellerin bir sanat edasıyla medyada sunulması tüketim çılgınlığı için kadın ve dinin 

araçsallaştırmasını akla getirmektedir. 

 

Resim 12: Yaşam tarzlarıyla, söylemleriyle dini semboller kullanan ve yeni medya ortamında popüler olan dün- 

yanın farklı ülkelerinde yaşayan kadın sanatçılardan bazı örnekler 

Resim 12’deki 1 numaralı fotoğrafta yer alan ses sanatçısı Türkan Hazal, tesettürlü olmasına rağmen medyada ses 

tonu ve türküleriyle büyük bir kitlede hayranlık uyandırmıştır. Muhafazakar bir yaşam tarzı benimseyen ses sanat- 

çısı, hem seküler hem de muhafazakar kesimden yoğun ilgi görmektedir. Sadece İnstagram hesabında 130.000’e 

yakın takipçisi bulunmaktadır. Diğer sosyal medya hesaplarını da düşünecek olursak takipçisi milyonları aşmak- 

tadır. Resimdeki 2 numaralı sanatçı Amerika asıllı ses sanatçısı Jennifer Grout’tur. Grout Müslüman kimliğini ka- 

muoyunda ve medya ortamında sürekli canlı tutmaktadır. Medyadaki takipçilerine ve hayranlarına bazen seküler 

mesajlı şarkıları yerine Kur’an’dan farklı bir ses tonuyla ayetler okumaktadır. Bu ses tonunu güzel Kur’an okuma 

alanında parmakla gösterilen Abdulsamet’in okuyuşuna benzeterek kendi sanatına farklı bir heyecan getirme çabası 

olduğu görülmektedir. Resim 12’deki 3 numaralı fotoğraf ise dünyaca ünlü oyun sanatçısı olan Jada Pinkett Smith’e 

aittir. Smith’i daha çok muhafazakâr kimliğiyle katıldığı medya tartışmalarından hatırlıyoruzdur. Sadece İnstagram 

ortamında yaklaşık 11 milyon takipçisi bulunmaktadır. Son olarak da Resim 12’deki 4. fotoğrafa baktığımızda Orta 

Asyalı tesettürlü “Voice Of Baceprot” adında bir hipap grup görmekteyiz. Bu hipap grubu küçük yaşta olmalarına 

rağmen medya ortamında yüz binlerce takipçiye ulaşmışlardır. Elbette bu örnekler dışında çok sayıda muhafa- 

zakâr-dindar kadın sanatçı örneği vardır. Bütün bu örneklere baktığımızda kadının dindar hali de sanat alanından 

uzak durmamış hatta medyayı bu anlamda bir fırsatta dönüştürdüğü görülmüştür. 
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4. Değerlendirme ve Sonuç 
 

İnsanlıkla birlikte sanatın da tarihi oluşmaya başlamış sanat, dünya tarihinin farklı evrelerinde dönemin ve 

toplumun dinamiklerine göre farklı biçimlerde ortaya çıkmıştır. Geleneksel sanatlar örneklerinde olduğu gibi 

modern ve postmodern dönemde de sanat üretimin devam ettiğini ve bunun sosyal değişmelere göre anlam 

kazandığını görmekteyiz. Sanat tarihinde yapılan eserlerin coğrafik, kültürel ve toplumsal cinsiyet izleri yansıttığı da 

ortadadır. Kadın geçmişten beri sanat eserlerinde hem bir imge hem de sanat eserlerin üreticisi olmuştur. Kadın 

geleneksel dönemde çoğunlukla bir imge iken modernleşmeyle birlikte faal bir üretici haline de gelmiştir. Sanat 

toplumdan topluma medeniyetten medeniyette hatta bireyden bireye değişebilen bir olgu olması hasabıyla kadının 

sanattaki yeri çok boyutlu olup medeniyetlere ve çağlara göre değişmiştir. Özelikle de kadının sanattaki yeri ilk 

zamanlardan itibaren daha çok cinsellik ve din ilişkilidir. İlk çağlardan itibaren kadın bir tanrıça olarak görülüp 

doğurganlığı ve cinselliği bağlamında bir dini yaklaşım içinde bulunmuştur. Erken dönemlerdeki kadın 

heykelciliğinde kadınlık ve doğurganlık özeliklerinin vurgulandığı görsel sanatlara ulaşılmıştır. Buradaki görsel 

tasvirler daha çok tanrıça fikri üzerinde yükselmektedir. Ayrıca kadının bedeninin cinsellikteki rolü ön plana 

çıkarılmış biyolojik cinsiyeti vurgulayan görseller de hâkimdir. Bu bağlamda çoğalmanın ve bereketin kadın 

cinselliği ile ilişkilendirilerek kadın bedenine dini bir boyut kazandırma çabası görülmektedir. Neolitik, Tunç 

dönemlerinde olduğu gibi Yunan, Mısır ve Hititler gibi medeniyetlerde giyimsiz kadın figürlerin yılan, aslan ve 

leopar gibi hayvanlarla birlikte temsil edilmesi o dönemin kadın ve sanat ilişkisinin ayrıntılarını ortaya koymaktadır. 

Bu dönmelerdeki heykelcilik sanatında kadın bedeninin giyimsiz bir şekilde bazı hayvan görselleriyle verilmesi 

akla iki önemli şeyi getirmektedir. Bunlardan birisi kadın cinselliğinin güçlülüğü ön plana çıkarılarak kadının aşk 

ve haz nesnesi olarak sunulmasıdır. İkincisi ise kadının verimliliğini ön plana çıkaran dini-mitolojik özelikler 

taşıyan ve aile kurumunun önemli bir parçası olduğunu göstermesidir. Diğer taraftan Araplara baktığımızda 

kadının sanatta yer alma dönemleri İslamiyet’in kabulüyle değişikliğe uğramıştır. Araplarda İslamiyet’ten önce 

kadın toplumdan dışlanmış itibarsız bir halde olduğundan dolayı edebi sanatta tamamen bir imge haline gelmiştir. 

İslamiyet’ten sonra Arap kadını kamusal alanın birçok yerinde faaliyet gösterdiği gibi sanat alanında da üreticilik 

yaptığı zamanlar da olmuştur. Özelikle de Endülüs Arap edebiyatında kadın şairlerin sayısı çoğunlukta olduğu 

rivayet edilmektedir. Örneğin sadece Agarnata bölgesinde yüz bine yakın kadın şairin olduğu düşünülmektedir. 

Bunların içinde asil ailelerden gelen şairler olduğu gibi cariye sınıfından gelen şairler de olduğu nakledilmektedir. 

Türklerde ise İslamiyet öncesinde ve İslamiyet sonrasında kadın önemsenmiş hatta hükümdarlık görevi üstlen- 

miştir. İslamiyet’ten önceki sanatlarında göçebe hayata yönelik dinsel havanın hakim olduğu görülmektedir. Öze- 

likle Şamanizm inancında kadını yücelten anaerkil bir anlayıştan söz edilir. Bu sebeple kadın şamanlar özel bir 

konumdayken Şamanlık, kadınlara özgü bir sanat olarak da görülmüştür. Uygurların yaşadığı bölgelerde rastla- 

nan maniheist duvar resimlerinde, minyatürlerde kadınlara yer verildiği görülmektedir. İslamiyet sonrası Türkler- 

de ise kadının kamusal alanda yer almaya başlamasıyla özelikle de İslamiyet’le birlikte başlayan tezhip ve ebru 

gibi el sanatlarında etkin rol oynamıştır. Ayrıca sarayı tasvir eden görsel sanatların çoğunda kadının saraydaki 

rolüne dair birçok sanat eseri bulunmaktadır. 

Modernleşme ve sonrasına baktığımızda ise modernleşme süreciyle birlikte kadının daha fazla iş hayatına atılması 

ve özgürlük alanının yaygınlaşması toplumsal cinsiyet akımlarının da artmasına sebep olmuştur. Oluşan feminist 

hareketler kadının kendi inancını giyim ve sanat tarzını seçme özgürlüğünü kolaylaştırmıştır. Artan teknolojik 

gelişmeler ve özgürlükçü yaklaşımlar seküler kadınlar gibi muhafazakâr ve dindar kadınların da sanatta ve diğer 

toplumsal alanlarda faaliyet göstermesine olanak tanımış dindar ve ya muhafazakâr kadınlar, sanat camiasında 

hem aktör olarak hem de nesne olarak iyice görünür hale gelmişlerdir. Modernleşme süreciyle birlikte gelişen 
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toplumsal yapıda kadının yeri değerlenirken ortaya çıkan örgü, heykel, seramik, müzik, medya ve fotoğrafçılık 

gibi sanat alanlarında da kadının yeri artmıştır. Özelikle de postmodernleşmeyle birlikte kadın hareketlerin artışla 

birlikte kadınlar sanat ortamında da etkin rol oynamaya başlamıştır. 

Sonuç olarak kadın, tarih boyunca farklı alanlarda sanatın içinde olmuş ve toplumsal değişmelerle birlikte rolleri 

değişmiştir. Burada dinin konumu da önemlidir. Özelikle de eski çağlarda ve bazı medeniyetlerde kadının sanatta 

yer almasını sağlayan temel etken din iken modernleşme ile birlikte daha çok toplumsal cinsiyet zemininde ge- 

lişen feminist akımlar ve seküler-çağdaş yaklaşımlar olmuştur. Ancak yine de din tamamen devre dışı kalmamış 

ve iç içe geçişlerin olduğu zamanlar olmuştur. 
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ÖZET 
 

Günümüzde modern psikotravmatoloji paradigma ve modaliteleri, klinik adli psikoloji kadar klinik psikoloji, adli 

psikoloji ve hukuk disiplinlerine de oldukça önemli kazanımlar sağlamaktadır. Klinik ve adli psikoloji uy- 

gulamalarının entegratif ve bilimsel yapılandırılmasıyla tanımlanan klinik adli psikoloji, adli sistemde travma 

temelli psikoloji teorileri ve yöntemleriyle fonksiyon görmeye devam etmektedir. Adli sisteme yansıyan vakala- 

rın travmatik olaylar öncesindeki, esnasındaki ve sonrasındaki psikopatolojilerini değerlendirebilmek, travmatik 

yaşantıların bireyler üzerindeki akut ve kronik ruhsal etkilerini saptayabilmek, gerekli durumlarda nevroz-psikoz 

ayrımlarını tespit edebilmek ve psikiyatrik tanıyı predikte edebilmek adına “Rorschach” gibi temel kişilik testleri 

ile zeka ve organisite testlerini kullanabilmek ancak ve ancak klinik psikoloji ve psikotravmatolojinin temel ilke 

ve prensipleri ile gerçekleştirilebilmektedir. Bu nedenle klinik psikolojinin; ceza adaleti, adli psikoloji ve kri- 

minal psikolojiye dair bilimsel kapsayıcılığı ve dominant öncüllüğü bulunmaktadır. Klinik adli psikoloji, klinik 

psikoloji temelli uygulamalı ve teorik yaklaşımlar ile tekniklerin adli sistem içerisine aktarılarak psikologların 

uzmanlıklarını, hukuk kuralları ve kaideleri zemininde kullanarak hizmet vermeleri ile karakterizedir. Klinik adli 

psikologlar aslında, adli mekanizmada yer alan bireylerin ruhsal değerlendirilmesini ve/veya gerekli durumlarda 

onların tedavisini üstlenen klinik psikologlardır. Adli psikologlar, kendilerine mahkemeler tarafından verilen 

görevlerin ve adli değerlendirmelerin optimal düzeyde yürütülmesini salt “adli psikoloji” bilgi birikimleriyle 

gerçekleştirmekte zorluklar yaşayabilmektedir. Bu doğrultuda klinik psikoloji zemininde gerçekleştirilecek adli 

değerlendirmeler en objektif, en başarılı ve en doğru sonuçlara ulaşmada temel bir işlev görmektedir. Klinik adli 

psikologlar, mahkemeler tarafından atanan görevlerini gerçekleştirirken, hem klinik psikolojinin kuram ve yakla- 

şımlardan faydalanmakta hem de hukuk sisteminin temel kriterleri çerçevesinde psikolog veya psikoterapist ro- 

lünden farklı bir mesleki kimlik göstermektedir. Sonuç olarak ruh sağlığı uzmanları, klinik psikoloji yaklaşımları 

ile psikotravmatolojinin temel paradigmaları, modaliteleri ve görüşme tekniklerine haiz olmadan adil ve etkin bir 

adli değerlendirme süreci gerçekleştiremezler. Adli sistemdeki psikologların objektif bir şekilde görevlerini 

yürütebilmeleri adına adli psikoloji yüksek lisansı yapmaları kadar klinik psikoloji alanında da bir yüksek lisans 

ya da doktora dereceleri almaları önemle önerilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Klinik adli psikoloji; klinik psikoloji; adli psikoloji; psikotravmatoloji; klinik değerlendirme; 

adli değerlendirme  
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CLINICAL FORENSIC PSYCHOLOGY: A CLINICAL PSYCHOLOGY BASED FORENSIC PSY- 

CHOLOGICAL ASSESSMENT 

ABSTRACT 

Today, modern psychotraumatology paradigms and modalities provide very important gains to clinical psycho- 

logy, forensic psychology and legal disciplines as well as clinical forensic psychology. Clinical forensic psycho- 

logy, defined by the entegrative and scientific structuring of clinical and forensic psychology practices, continues 

to function with trauma-based psychology theories and methods in the judicial system. In order to evaluate the 

psychopathology of the cases reflected in the judicial system before, during and after the traumatic events, to de- 

termine the acute and chronic psychological effects of traumatic experiences on individuals, to distinguish betwe- 

en neurosis and psychosis when necessary, and to predict the psychiatric diagnosis, basic personality tests such as 

“Rorschach” and intelligence and organicity, being able to use the tests can be realized with the basic principles 

and principles of clinical psychology and psychotraumatology. Therefore, clinical psychology; it has scientific 

coverage and dominant premise on criminal justice, forensic psychology and criminal psychology. Clinical fo- 

rensic psychology is characterized by the transfer of applied and theoretical approaches and techniques based on 

clinical psychology into the forensic system and using the specialities of psychologists on the basis of legal rules 

and principles. Clinical forensic psychologists are actually clinical psychologists who undertake the psychologi- 

cal evaluation and/or treatment of these individuals involved in the forensic mechanism. Forensic psychologists 

may have difficulties in performing the tasks assigned to them by the courts and forensic evaluations at an optimal 

level with purely “forensic psychology” knowledge. In this direction, forensic evaluations to be carried out on the 

basis of clinical psychology have a fundamental function in achieving the most objective, successful and accurate 

results. While performing their duties assigned by the courts, clinical forensic psychologists both benefit from the 

theories and approaches of clinical psychology and show a different professional identity from the role of psy- 

chologist or psychotherapist within the framework of the basic criteria of the legal system. As a result, a fair and 

effective forensic evaluation process cannot be carried out without mental health professionals having clinical 

psychology approaches and basic paradigms, modalities and interview techniques of psychotraumatology. In or- 

der for psychologists in the forensic system to carry out their duties in an objective way, it is highly recommended 

to do a master’s degree in clinical psychology as well as a master’s degree or doctorate in forensic psychology. 

Keywords: Clinical forensic psychology; clinical psychology; forensic psychology; psychotraumatology; clinical 

evaluation; forensic evaluation  

Klinik Psikoloji ve Adli Psikolojiden Klinik Adli Psikolojiye 
 

Klinik psikoloji, psikoloji biliminin temel hedefleriyle eşlenik bir şekilde bireylerin zihinsel, duygusal ve davranış- 

sal süreçlerini anlama ve değerlendirme amacıyla fonksiyon görmektedir. Klinik psikoloji, “normal” ve “normal 

dışı” zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçler üzerine odaklanarak bu alanlarda güçlük yaşayan bireyleri analiz ve 

tedavi etmeyi hedeflemektedir. Bireylerin psikolojik analizleri ve tedavileri demek olan psikoterapi, danışanlardaki 

uyumsuz düşünce, duygu ve davranışların psikolog unvanına sahip ve klinik psikoloji alanında “profesyonel” onayı 

bulunan bir terapist tarafından bilimsel psikolojik teknik ve yaklaşımlar kullanılarak uyumlu düşünce, duygu ve 

davranışlara dönüştürülmesi sürecidir (Öztürk & Derin, 2020; Weiner, 1998). Bu süreçte klinik psikologların yanı 

sıra psikiyatrlar da psikoterapist olarak çalışabilmektedir. Bu kapsamda özellikle psikiyatri kliniklerinde psikiyatr- 

lar, klinik psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ile toplum ve ruh sağlığı hemşireleri bir ekip halinde çalışabilmek- 

tedirler. Adli psikoloji ise, ceza adalet sistemi içerisinde başta mahkemeler olmak üzere adli bilimlerle ilişkili her 

kurumda psikolojik değerlendirmelerin gerçekleştirildiği psikolojinin bir alt alanıdır. Günümüzün modern klinik 

psikoloji uygulamaları ve araştırmaları hem adli psikolojiye hem de klinik adli psikolojiye hatta adli tıp, adli psi- 
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kiyatri ve hukuk disiplinlerine oldukça önemli kazanımlar sağlamaktadır. Klinik ve adli psikoloji uygulamalarının 

entegratif ve bilimsel yapılandırılmasıyla tanımlanan klinik adli psikoloji, adli sistemde travma merkezli psikoloji 

teorileri ve yöntemleriyle işlev görmeye devam etmektedir. Uygulamalı ve teorik yönelimli bir alan olan klinik adli 

psikoloji, hem adli sistemin optimal düzeyde işlemesine hem de adaletin en doğru ve en kısa sürede tesis edilmesine 

önemli bilimsel katkılar sağlamaktadır. Bu çalışma, daha çok klinik psikoloji ile oldukça önemli fonksiyon geçişleri 

ve çalışma dinamikleri bulunan adli psikoloji ve klinik adli psikoloji üzerine yapılandırılmıştır. 

Islah Psikolojisi, Adli Psikoloji ve Alt Alanları 
 

“Adli psikoloji” ve “ıslah psikolojisi” adli bilimlerle yakından ilişkili olan psikolojinin temel çalışma odaklarıdır. 

“Islah psikolojisi: correction psychology” ise, cezaevleri ve tutukevleri gibi kurumlarda bulunan hükümlülerin 

rehabilitasyonunu gerçekleştiren, faillerin yeniden suç işlemeye iten psikolojik dinamiklerin nötralize edilmesini 

sağlayan ve toplumsal güvenliğin tesis edilmesi adına bu bireylerin cezaevinden sonraki hayatlarına ruhsal açıdan 

sağlıklı bir şekilde katılmaları için bilimsel çalışmalar yapan psikolojinin alt alanıdır. Adli psikoloji, daha önce ifa- 

de edildiği üzere ceza adalet sistemi içerisinde başta mahkemeler olmak üzere adli bilimlerle ilişkili her kurumda 

psikolojik değerlendirmelerin gerçekleştirildiği yine psikolojinin bir alt alanıdır. Bu her iki alan, temel prensipleri 

açısından belirli oranda benzerlik gösterse de uygulama pratikleri açısından bazı farklılıklara sahiptir. Adli psiko- 

loji, suç faillerini ya da mağdurları bireysel açıdan odak konu olarak çalışmaktan ziyade büyük oranda ceza adaleti 

sisteminin işleyişini optimal bir şekilde sürdürmeye dönük makro araştırmalar yapmaktadır. Islah psikolojisi ise 

daha bütüncül bir yönelimde hem bireylerin hem de kamunun psikotoplumsal sağlığını ve güvenliğini sağlamaya 

dönük çalışmalar yürütmektedir (Neal, 2018). Adli psikoloji alanında yapılan çok sayıdaki bilimsel çalışma sonu- 

cunda, adalet sisteme yansıyan her olgunun ve olayın belirli oranlarda adli psikoloji içerisinde çalışabileceği ortaya 

çıkmıştır. Bu doğrultuda Tablo I’de görüldüğü üzere adli psikoloji kapsamında; klinik adli psikoloji, deneysel adli 

psikoloji ve akademik adli psikoloji olmak üç alt alan önerilmiştir (Maheswari ve ark., 2019). 

 

Tablo I. Adli Psikolojinin Alt Alanları ve Çalışma Odakları 
 

Alt Alan Çalışma Odakları 

 

 

 

 
Klinik Adli 

Psikoloji 

Klinik adli psikologlar, ruhsal bozukluğu olan ya da eşik altı tanı kriterleriyle seyreden vakaları 

hem adli açıdan değerlendirirler hem de onların psikoterapilerini gerçekleştirirler. Bu değerlen- 

dirme sürecinde suçlunun şiddet kullanma riskini saptayabilmek edebilmek adına nöropsikolo- 

jik testler kullanılmaktadır. Klinik adli psikologların temel görevleri, suçlunun ya da suç isnat 

edilen bireylerin serbest bırakılması halinde toplumsal açıdan bir risk oluşturup oluşturmayaca- 

ğının belirlenmesini sağlamak ve bu kişilerin tedavilerinin başarıyla tamamlanması için uygun 

travma odaklı psikoterapi modellerini uygulamaktır. Aynı zamanda bu alanda çalışan uzmanlar; 

boşanma süreçlerinin ebeveynler ve çocukları üzerindeki ruhsal etkilerinin değerlendirilmesi, 

velayet tayini ve ceza ehliyetinin tespiti ile ilişkili psikoloji bilgi birikimini getiren hususların 

aydınlatılması için mahkemede bilirkişi olarak hizmet verebilmektedir. 

 
Deneysel Adli 

Psikoloji 

Deneysel adli psikologlar, hukuk sisteminin işleyişi ve özellikle ceza adalet mekanizma- 

sına yansıyan temel sorunlar ile ilişkili çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Deneysel adli 

psikologlar; sorgulama ve ifade alma süreçleri başta olmak üzere birçok adli dinamiklerin 

psikolojik karakteristiklerini incelemektedir. 

 
Akademik Adli 

Psikoloji 

Akademik adli psikologlar, ceza adalet sistemi içerisindeki bireylerin ruh sağlığına yönelik 

hukuki düzenlemelerin etkinliğini bilimsel araştırma metodolojileri ekseninde çalışmakta- 

dır. Bu alanda gerçekleştirilen akademik çalışmalar, adli sisteme yansıyan travma vakala- 

rının teorik açıdan değerlendirmelerine önemli katkılar sunmaktadır. 
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Günümüzde sansasyonel medya tasvirlerinin etkisiyle adli psikologların temel odaklarının sadece suçlular ve bu 

suçluların profillemesi olduğuna dair yaygın ve yanlış bir kanı bulunmaktadır. Bu doğrultuda hem ülkemizde hem 

de dünyada büyük oranda adli psikologların terapötik görev ve sorumlulukları neredeyse tamamen göz ardı edil- 

mekteyken daha çok onların yargı organlarına olan yükümlülükleri ön plana çıkarılmaktadır. Oysa adli sisteme yan- 

sıyan olgularda görüldüğü üzere bir adli psikoloğun temel çalışma alanını suç mağdurları ve faillerinin psikolojik 

karakteristikleri ile bu adli olaylar arasındaki illiyet bağı oluşturmaktadır. Son dönemlerde üzerinde sıkça çalışılan 

bir konu olan “Adli Terapi (Forensic Therapy)”, suç failleri ve mağdurları ile suç dışındaki bir konu ile yasal sistem 

içerisine dahil olan bireylerin hem psikolojik açıdan değerlendirilmesi hem de psikoterapilerinin gerçekleştirilmesi- 

dir. Gerekli olan durumlarda bu kişilerin ailelerinin de terapiye sınırlı düzeyde katılım sağlamaları beklenebilmekte- 

dir. Adli terapist, olguların psikolojik durumuna ve yasal sistemin gerekliliklerine bağlı olarak terapötik, denetleyici 

veya danışmanlık rollerine ilişkin görevlerini sürdürebilmektedir. Ayrıca son onlu yıllarda dijital iletişim ağlarının 

yoğun bir şekilde kullanılmasıyla birlikte daha fazla ortaya çıkan siber suçlar da adli psikologların çalışma alanları 

içerisinde sıklıkla yer almaya başlamıştır (Öztürk, 2020b; Öztürk, Ateş & Erdoğan, 2020; Tully & Bamford, 2019). 

Adli psikologların en temel görevi hukuki kanıtlarla ilişkili olan durumların veya olayların aydınlatılması süre- 

cinde tarafsız ve objektif bir şekilde hakimin ve yargıçların karar vermelerine bilimsel açıdan destek olmaktır. 

Özellikle ruhsal travma kökenli adli olaylar söz konusu olduğunda bu önemli görevin gerçekleştirilmesi her zaman 

kolay olmayabilmektedir. Çünkü hakimler, avukatlar ve hatta bazı ruh sağlığı uzmanları ruhsal travmalar ve bu 

olumsuz yaşam olaylarıyla yakından ilişkili olan psikiyatrik belirtiler hakkında yetersiz bilgi birikimine sahiptirler. 

Adli sistem içerisinde çalışan avukatların ve hakimlerin, psikoloji hakkında sınırlı sayıda bilgilere sahip olmaları 

oldukça olası ve normalken bu alanda çalışan ruh sağlığı uzmanlarının travma gibi klinik psikoloji ve adli psiko- 

lojinin en temel araştırma odakları arasında yer alan ve majör öneme sahip bir konuyu yeterli düzeyde bilmeme- 

leri ilk olarak kendi kariyerleri için ikinci olarak ise ceza adalet sistemindeki görevleri için olumsuz bir noktadır. 

Travma ile ilişkili adli olaylar karşısında bu alanda çalışan uzmanlar hakkında APA Tüzüğü 1.02’nin ifade ettiği 

üzere “Adli bilimler kapsamında değerlendirilmesi gereken bir hususta, bu alanda çalışan uzmanların önyargıdan 

uzak ve adil bir görüş bildirmeleri temel bir zorunluluk olmakla birlikte gerçeğin ortaya çıkartılmasına hizmet 

eden bulguların yanıltılmasına ya da manipüle edilmesine yol açabilecek temsil gücü düşük ve yanlış görünürde 

kanıtların sunulmasından ve kabul edilmesinden” mutlaka kaçınılmaldır (APA, 2013).  

Klinik Adli Psikoloji ve Uygulamaları 
 

Klinik psikoloji, insan deneyiminin davranışsal, duygusal ve zihinsel sorunlarını içeren ancak bunlarla kısıtlı olma- 

yan psikolojik yönlerinin anlaşılmasına ve iyileştirilmesine yönelik titiz araştırmalar ve uygulamalar içeren bir bilim 

dalı olarak tanımlanmaktadır. Klinik psikologlar zihinsel, duygusal ve davranışsal bozukluklara yönelik psikiyatrik 

değerlendirmeler yaparlar ve bu bozuklukların tedavi sürecinde yer alırlar. Kısa süreli kişisel sorunlardan şiddetli, 

kronik durumlara giden bir aralıktaki farklı sorunlar ile bireylerin başa çıkmalarına yardımcı olurlar. Klinik psiko- 

loglar, bireylere yardım etmek için farklı bilimsel stratejiler ve psikoterapi yöntemleri kullanırlar, sıklıkla hastalar ile 

görüşmeler yaparlar, onların tanılarına yönelik psikolojik testleri uygular ve psikoterapilerini sürdürürler. Bireysel 

terapi, aile terapisi ve grup terapisi uygulamalarına ek olarak, davranış değişikliğine yönelik terapötik programlar da 

tasarlayarak danışanların bu programı tamamlamalarına yardımcı olurlar (Öztürk, 2020a; Pomerantz, 2016). 

Klinik psikologların en temel çalışma alanı, travmatik yaşantılar ve şiddet odaklı yanlış çocuk yetiştirme stilleri- 

nin kısa ve uzun dönemli ruhsal etkilerinin değerlendirilerek danışanların psikoterapi süreçlerinin düzenlenmesi- 

dir. Erken yaşta başlayan kronik ve kümülatif çocukluk çağı travmalarının ve yanlış çocuk yetiştirme stillerinin 
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neden olduğu en temel psikiyatrik hastalık dissosiyatif bozukluklardır. Travma sonrası stres bozukluğu, sınırda 

kişilik bozukluğu, beden dismorfik bozukluğu, fibromiyalji ve somatoform bozukluklar hatta obsesif kompulsif 

bozukluklar gibi travma ile ilişkili bütün psikiyatrik hastalıklarda mutlaka dissosiyatif belirtiler görülebilmektedir. 

Bu vakaların büyük oranda dissosiyatif bozukluk eş tanısı almaları sebebiyle onların psikoterapilerini uygulayan 

klinik psikologların, travma ve dissosiyasyon alanlarında nitelikli bir eğitim alması önemli bir gerekliliktir. Klinik 

psikologlar, psikoterapiye devam eden danışanlarının hem çocukluk çağı travmalarının hem de aktüel travmalarının 

proses edilmesini sağlayarak onların şimdiki haline yani psikiyatrik tanı aldığı esnadaki durumuna göre çok daha 

fonksiyonel ve uyumlu bir ruhsal yapıda olmalarını en kısa sürede ve travma odaklı psikoterapi yöntemleriyle 

sağlamak durumundadırlar. Özellikle dissosiyatif bozukluklar gibi intihar girişimleri ve kriz yaşantılarıyla seyreden 

kronik çocukluk çağı travmaları ile ilişkili psikiyatrik vakaların psikoterapilerinde klinik psikolog ile psikiyatrist iş 

birliği halinde çalışılması son derece önemlidir (Brand, Schielke, Brams & DiComo, 2017; Brand, Webermann & 

Frankel, 2016; Öztürk, 2020a; Öztürk & Ayhan, 2021).  

Hem uygulamalı hem de teorik yönelimli bir alan olan klinik adli psikoloji, daha önce ifade edildiği üzere adli 

sistemin optimal düzeyde işlemesine ve adaletin en doğru hatta kısa sürede tesis edilmesine önemli bilimsel kat- 

kılar sağlamaktadır. Klinik adli psikoloji, klinik psikoloji bilgi ve deneyiminin adli alana aktarılarak psikologların 

kendilerine özgü bilimsel kaynaklarını hukuk kuralları perspektifinde kullanarak adalet sistemine hizmet verme- 

si şeklinde tanımlanmaktayken klinik adli psikologlar ise, adli süreçler ya da adli sistem içine giren bireylerin 

değerlendirilmesi ve/veya tedavisiyle uğraşan klinik psikologlar olarak tanımlanmaktadır. Klinik psikoloji ve adli 

psikolojiden önemli boyutlarda etkilenen klinik adli psikoloji, son yıllarda bu alanda yapılan bilimsel çalış- 

maların artmasıyla gelişmeye devam etmektedir. Özellikle klinik adli psikologların, klinik psikoloji ekseninde 

yaptıkları bilimsel değerlendirmelerin mahkemenin işleyiş sürecine yaptığı pozitif katkılar: adaletin daha kısa 

sürelerde ve hukuki açıdan daha doğru bir yönelimde tesis edilme oranları arttıkça bu alana dönük akademik ilgi 

de artmıştır (Erden & Ergin, 2017; Otto & Heilbrun, 2002; Öztürk, 2020a). 

Klinik Adli Psikoloji Perspektifinden Travma, Dissosiyasyon ve Suç 
 

Travma ile ilişkili psikiyatrik bozuklukları içeren adli psikiyatrik görüşmelerde uzmanların mutlaka bu bozuk- 

lukların dissosiyojenik karakteristiklerinin ele alındığı klinik temelli bir adli değerlendirme gerçekleştirmeleri 

önerilmektedir. Bu klinik adli değerlendirmelerde; simülasyon, psikiyatrik semptomların abartılması, diğer olası 

psikopatolojilerin mevcudiyeti ve geçmiş psikiyatrik ya da tıbbi tanılar temel odak konuları oluşturmaktadır 

(Frankel & Dalenberg, 2006). Mahkemenin vereceği karara etki edebilecek nitelikteki ruh sağlığı uzmanları tara- 

fından hazırlanan dissosiyatif bozuklukların konu edildiği bilirkişi raporlarında, subklinik düzeydeki dissosiyatif 

semptomların aktüel hayatın travmatik yaşantılarına karşı verilen oldukça olağan tepkiler olabildiği ve dissosiya- 

tif bozukluklar ile suç arasındaki ilişkinin düşük düzeyde olduğuna ilişkin bilimsel ifadelerin yer alması önemli 

bir gerekliliktir (Brand, Schielke & Brams, 2017; Öztürk, 2020a). 

Dissosiyatif semptomların gündelik yaşama olan etkilerine yönelik eksik ifadeler ya da yorumlar, mesleki ye- 

tersizlikleri bulunan hatta travma çalışmaları karşıtı olan avukatlar ve ruh sağlığı uzmanlarında sanıkların bu 

dissosiyatif semptomların gerçekliğine yönelik negatif ve “haksız” bir algı oluşmasına neden olmaktadır ki bu 

gerçek dışı ve haksız algılama, adaletin gerçekleştirilmesi ve mağdura/sanığa objektif yaklaşabilme yönündeki 

en majör direncin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Maalesef ki ortalama hukukçu ve ruh sağlığı uzmanları, gün- 

delik hayatın işlevselliğini önemli ölçüde bozan ve kimliğin parçalanmasına, flasbek yaşantılarına, geçici bilinç 

kesintilerine ve amnezilere neden olan çocukluk çağı travmaları ile dissosiyasyon arasındaki ilişkiyi bilmektedir. 
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Ayrıca cinsel istismarın, fiziksel şiddetin ve aşağılama, hakaret etme ve dalga geçme gibi duygusal travmaların 

dissosiyatif yaşantıların yoğun bir şekilde deneyimlenmesine neden olduğunun çok az adli bilimci farkındadır. 

Bu doğrultuda bilirkişiler, dissosiyatif bozukluk vakalarındaki patolojinin adli olay üzerindeki yansımalarının net 

ve anlaşılır bir şekilde ifade edilebilmesi sürecinde hakimlere mutlaka yardımcı olmalıdır. Klinik adli psikologlar 

ise travma ile ilişkili psikiyatrik bozuklukların adli açıdan nasıl değerlendirildiklerini, davacı ve davalı tarafın 

avukatlarına anlaşılır bir zeminde anlatarak onları aydınlatmalıdır (Brand, Schielke & Brams, 2017; Öztürk, 

2021; Öztürk, Erdoğan & Derin, 2021). 

Dissosiyatif belirtilerin değerlendirilmesi ve tespitine yönelik profesyonel olmayan yaklaşımlar, tanık ifadesin- 

deki güvenilirliğin şüpheli olarak algılanmasına yine gerçek dışı bir şekilde neden olabilmektedir. Bu durum 

klinik adli psikolojik değerlendirmeyi yapan uzmanların kompleks travma karşısında ortaya çıkabilen psikiyatrik 

reaksiyonlara yönelik bilimsel bilgilerinin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır. Bu eksende dissosiyatif 

bozukluklarla ilgili bilirkişilik yapacak uzmanların bu alanda hem akademik ve klinik açıdan donanımlı olmaları 

gerekmekte ve hem de avukatlarla iş birliği içinde olarak dissosiyatif bozuklukların dava sürecine etkisinin hangi 

boyutlarda olduğu açık bir şekilde beyan etmelidir. Özellikle travma ile ilişkili bü- tün psikiyatrik bozuklukların 

konu olduğu ceza davalarında bu alanda yetkinliğini kazanmış bilirkişi olarak de- ğerlendirme yapacakların 

uzmanların, mahkemenin adil ve objektif bir doğrultuda en doğru ve en objektif kararı almalarına destek olmaları 

beklenmektedir (Brand, Schielke & Brams, 2017).  

Sonuç olarak klinik psikoloji, adli psikoloji ve hukuk alanlarının entegre edilmesi açısından klinik adli psikoloji, 

kilit ya da en önemli etken ajan bir konumda bulunmaktadır. Çünkü adli psikoloji, tek başına mahkeme tarafın- 

dan talep edilen adli değerlendirmelerin optimal bir zeminde yürütülmesi sürecinde sorunlar hatta yetersizlikler 

yaşayabilmektedir. Bu bağlamda klinik psikoloji ekseninde gerçekleştirilecek adli değerlendirmeler yani klinik 

adli psikolojik değerlendirmeler çok daha adil, doğru ve başarılı sonuçlara ulaşmaktadır. Türkiye’de ve dünyada 

birçok psikoloji bölümünde lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında klinik psi- koloji ve adli psikoloji 

dersleri bulunmaktadır. Adli bilimlerin tüm alanlarında klinik psikoloji temelli derslerin bulunması bu alanda 

çalışacak kişilerin yetiştirilmesine temel katkılar sağlamaktadır. Bu doğrultuda adli alanda çalışan nitelikli bir 

uzman olabilmek için klinik psikolojinin ve psikotravmatolojinin temel teorik yaklaşımlarına ya da kuramlarına 

ve görüşme tekniklerine hakim olunmalıdır çünkü etkin ve objektif bir adli değerlendirme ancak ve ancak klinik 

adli psikolojik bir bakış açısı aracılığıyla gerçekleştirilebilmektedir (Grisso ve ark., 2003; Erden & Ergin, 2017; 

Öztürk, 2020a).  
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ÖZET 
 

Sağlık Psikolojisi, 1978 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından resmi olarak tanınmış olup sağlığın 

korunması, geliştirilmesi, devam ettirilmesi, hastalıkların nedenlerini, hastalığa ve tedaviye uyum süreçlerini bi- 

yo-psiko-sosyal bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerekliliğinden yola çıkan oldukça genç ve uygulamalı bir alandır. 

Değişen yaşam koşullarıyla birlikte kronik hastalıkların daha fazla görülmeye başlanması, hastalıkların ortaya çık- 

masında biyolojik ve fiziksel faktörlerle birlikte psikolojik etkenlerin de belirleyici olduğu düşüncesinin gelişmesi, 

yapılan bilimsel çalışmaların artması ve sağlık hizmeti veren kurumlarda psikologların daha fazla çalışma ortamına 

dahil olması sağlık psikolojisi alanının ortaya çıkmasını sağlayan önemli faktörler arasında sayılabilir. Bu bağlamda 

bu çalışmada sağlık psikolojisi alanının tarihsel süreç içerisindeki gelişimi ve temel işlevlerinin incelenmesi amaç- 

lanmıştır. Bu amaç kapsamında ilk olarak sağlık kavramı incelenmiş ve ardından sağlık ile ilişkili kavramlara ve 

modellere değinilmiştir. Bununla birlikte sağlık psikolojisinin sağlık ve hastalık durumunda birçok farklı boyutu ele 

aldığı ve bu boyutların neler olduğu da belirtilmiştir. Daha sonra ise sağlığı geliştirmek ve korumak, hastalığın ön- 

lenmesi ve sağaltımı, hastalıkların etiyolojisi, sağlık politikaları ve sistemi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapan alt 

alanlara değinilmiştir. Sağlık psikoloğu danışmanlığı için hem dünyada hem de ülkemizde alınması gereken eğitim- 

ler ve ülkelerin eğitim sistemlerinin nasıl farklılık gösterdiği incelenmiştir. Son olarak sağlık psikolojisinin önemi 

üzerinde durularak sistemin noksanlıkları ve sağlık alanında çalışan uzmanlara gereksinim olduğu vurgulanmıştır. 

 

AN APPLIED FIELD WHICH PSYCHOLOGY WILL CONTRIBUTE TO HEALTH SCIENCES: HE- 

ALTH PSYCHOLOGY 

 
ABSTRACT 

 
Health Psychology is a very young and applied field, which was officially recognized by the American Psychiatric 

Association (APA) in 1978, and it is a very young and applied field that sets out from the necessity of preserving, 

developing, maintaining health, evaluating the causes of diseases, the processes of compliance with the disease and 

treatment with a bio-psycho-social approach. To start seeing more of changing life circumstances with chronic di- 

seases, diseases with the emergence of the idea that biological and physical fakor psychological factors determining 

the development of scientific investigations in institutions and health service psychologists as a result of more work 

to be included in the field of the environment can be counted among the key factors that give rise to health psycho- 

logy. In this context, in this study, it is aimed to examine the development and basic functions of the field of health 

psychology in the historical process. As part of this goal, the concept of health was first studied, and then the con- 

cepts and models associated with health were addressed. In addition, it has been stated that health psychology deals 

with many different dimensions in the state of health and illness and what these dimensions are. Then, sub-fields 

 

 

mailto:kubra.ozsat@kstu.edu.tr
mailto:serdal.isiktas@kstu.edu.tr
mailto:dilanayaz6@gmail.com


TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

248 
 

 

that work on improving and protecting health, preventing and treating disease, etiology of diseases, health policies 

and improving the system are mentioned. Finally, the importance of health psychology was emphasized, and the 

deficiencies of the system and the need for experts working in the field of health were emphasized. 

GİRİŞ 
 

Sağlık Psikolojisi, 1978 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği (APA) tarafından resmi olarak tanınmış ve APA’nın 

ilk başkanı olan Matarazzo (1980) tarafından ‘’sağlığın geliştirilmesi ve devam ettirilmesi, hastalıkların azaltıl- 

ması ve sağaltımı için psikoloji biliminin kendine özgü bilimsel, eğitimsel ve mesleki katkılarının toplamı’’ şek- 

linde tanımlanmıştır (Matarazzo, 1980). Biyo-psiko-sosyal bir bakış açısıyla ele alınması gereken sağlık psiko- 

lojisi, hastalıktan korunmayı, sağlıklı olabilmek için bireylerin ne şekilde yaşamaları gerektiği, hastalığa verilen 

fiziksel, psikolojik ve duygusal tepkileri ve sağaltım süreçlerini inceleyen disipliner ve uygulamalı bir alt alandır. 

Biyo-psiko-sosyal modelin yarattığı düzlem doğrultusunda sağlığı bir bütün şeklinde ele alan, psikoloji ve sağlık 

arasında hem doğrudan hem de dolaylı bağlantılar olduğunu öne süren sağlık psikolojisi, hastalıkların nedeninde 

davranışların etkisini saptamayı, sağlıksız olan davranışları yordamayı, fizyoloji ve psikoloji arasındaki etkileşi- 

mi değerlendirmeyi, hastalık ve sağaltım sürecinde psikolojinin rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Sağlık psikolojisinin bir bilimsel disiplin olarak tanınması Batı’daki endüstrileşmiş ulusların sağlık alanında kay- 

dettiği bazı gelişmeler sonucunda olmuştur. Tarih boyunca ana hastalık ve ölüm sebebi olarak kabul edilen tüber- 

küloz gibi enfeksiyon hastalıkların yerine kronik hastalıklarda görülen artış ve sağlık açısından riskli olarak kabul 

edilen davranışların bu hastalıkların ortaya çıkmasında ve seyrinde oldukça önemli bir etkiye sahip olduğunun 

fark edilmesi, sağlık hizmetlerinin yaygınlaşması ve psikologlarında sağlık hizmetleri kapsamında ehemmiyeti- 

nin fark edilmesi sağlık psikolojisine olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştır (Aktaş ve Korkut, 2019). 

Uzmanlık Alanları 
 

Sağlık psikolojisinin çalışma alanları zaman içerisinde klinik sağlık psikolojisi, iş sağlığı psikolojisi, topluluk 

sağlığı psikolojisi ve halk sağlığı psikolojisi olmak üzere özel çalışma alanları şeklinde genişlemiştir. Klinik 

psikoloji ile kuvvetli bir bağa sahip olan Klinik Sağlık Psikolojisi psikoterapi, sağlık eğitimi, davranış değişikliği 

gibi konuları inceler. Bu alanda çalışan uzmanlar hastanelerde, danışmanlık merkezlerinde ve sağlık kuruluşla- 

rında hizmet verirler. Stres ve stres yönetimi, organ kayıplarında danışmanlık, kronik rahatsızlıkları olan bireyle- 

rin sağaltımı ve rehabilitasyon süreçleri ile ilgilenirler (Baltaş, 2000). 

Topluluk Sağlığı Psikolojisi, toplulukları oluşturan bireylerin sağlık durumlarına ve refah düzeylerine etki eden 

toplumsal etkenleri inceler. Toplum temelli çalışmalar yaparak bireyin güçlendirilmesini hedefler. Fiziksel ve psi- 

kolojik iyi olma halini sağlamak ve hastalıkları önlemek adına topluluk düzeyinde araştırmalar yaparak bu yönde 

çalışmalar gerçekleştirirler (İnceer, Ertürk, Seyfioğlu, Gökçe ve Aydın, 2001). İş Sağlığı Psikolojisi, endüstriyel 

psikoloji ve ilişkili alanları kapsamaktadır. Bu alt alanın temel odak noktası iş sağlığı psikologları tarafından 

çalışma ortamlarındaki konuların zihinsel ve fiziksel hastalıklarla ne yönde bir ilişkisinin olduğunun ortaya 

çıkarılması ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde müdahalelerin tasarlanmasıdır (Quick, 1999). 

Halk Sağlığı Psikolojisi, sağlık ve psikososyal değişkenler arasındaki ilişkiye odaklanarak bu yönde çalışmalar 

gerçekleştiren bir alt alandır. Sağlık politikalarının oluşturulmasını amaçlarken sağlık psikolojisinin oluşturulan 

bu politikalarda faaliyet gösterebilmesini sağlar. Bu alanda çalışan uzmanlar için hastalıkların önlenmesi ve sağ- 

lığın korunarak geliştirilmesi tedavi sürecinden daha önemli kabul edilmektedir (Baltaş, 2000). 
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Çalışma Alanları 
 

Psikolojik, tıbbi ve fizyolojik çalışmalarda kaydedilen son gelişmeler sağlık ve hastalık ile ilgili yeni bir düşün- 

ceye yol açmıştır. Önceki zamanlarda tıbbi alanlarda klinik psikologlar aktif olarak çalışırken sağlık ve hastalık 

kavramlarına yeni bir bakış açısının getirilmesi, sağlık psikolojisinin bir bilimsel disiplin olarak kabul edilmesi ve 

sağlık psikolojisiyle ilgili lisansüstü programlarının açılmasıyla birlikte sağlık psikolojisinin ve alan uzmanları- 

nın önemleri anlaşılmıştır. Sağlık psikologları çalışmalarını bugün hem bireysel hem de toplumsal bazda sağlığı 

iyileştirmek ve korumak, hastalığın önlenmesi ve sağaltım, hastalığın nedenleri, sağlık politikaları ve sistemlerini 

geliştirmek olmak üzere dört temel alanda devam ettirmektedirler. Birçok alan uzmanı daha sağlıklı bir yaşam 

biçimine karşı motive etmek, bireyleri sağlıklarını korumaya ve iyileştirmeye yöneltmek adına koruma ve önleme 

çalışmalarına odaklanmaktadır. Biyo-psiko-sosyal bir yaklaşım benimseyen sağlık psikologları sağlığı yalnızca 

biyolojik etkenlerin değil bununla birlikte psikolojik, sosyal ve davranışsal faktörlerin bir ürünü şeklinde kabul 

ederler. Dolayısıyla verdikleri hizmette bu yöndedir. Günümüzde sağlık psikologları hem akademik ve bilimsel 

çalışmalarla alana kaktı sunmakta hem de direkt olarak sahada hastalarla ve hasta yakınlarıyla çalışmalarını yü- 

rütmektedir. Bunun yanı sıra hastaların tedavi sürecini yürütürken bu sürece dahil olan diğer sağlık çalışanlarının 

eğitimlerine ve sağlık bakım sistemlerine de katkı sunarlar. Örneğin, tedavi sürecini yürüten doktorlara hastalarıyla 

tıbbi konsültasyonlar sırasında daha etkili bir iletişim kurmaları için önerilerde bulunabilirler. Sağlık psikologları- 

nın öncelikli çalışma alanı olarak hastaneler kabul edilse de rehabilitasyon ve ağrı merkezlerinde de hizmet veren 

alan uzmanları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra özel klinikler, topluluklar, okullar ve organizasyonlar, onkoloji 

servisi, ağrı yönetimi, büyük ölçekli davranış değişikliği ve sağlığı koruma ve geliştirme programlarına yönelik 

çalışan halk sağlığı bölümlerinde çalışan sağlık psikologları da bulunmaktadır (Nezu, Nezu ve Geller, 2003). 

Klinik bağlamda faaliyet gösteren sağlık psikologları hastalık sürecinde sağaltım sürecini ve bu sürece uyumu, 

hastalığın tabiatından sebep kişinin yakın çevresinin ve sağaltım ekibinin karşı karşıya kaldığı güçlükleri, hasta- 

lığın getirmiş olduğu psikososyal problemleri ele alır ve bu yönde çözümler geliştiriler. Bununla birlikte yalnızca 

hastalık sürecini değil hastalık ortaya çıkmadan önceki süreçte de kişinin hangi olumsuz sağlık davranışının han- 

gi hastalık için sebep niteliği oluşturduğunu inceleyerek bu davranışların değiştirmesine ilişkin olarak çalışma 

yürütürler (Taylor, 2003). Bunların yanı sıra var olan sağlığın geliştirilip devam ettirilmesini sağlayacak birincil 

ve ikincil önleyici çalışmalar olarak nitelendirilebilir çalışmalar da gerçekleştirirler. Hastalıkların gelişme neden- 

leri ve bu nedenler üzerinde etkili olan psikososyal unsurları araştırmak da sağlık psikologlarının temel çalışma 

alanları arasındadır. 

Sağlık psikologlarının eğitimi 
 

Sağlık psikolojisinin batı ülkelerindeki hızlı gelişimine paralel olarak bu alanda çalışabilecek yetkin meslek ele- 

manlarının da yetiştirilme gerekliliği önem kazanmıştır. Bu nedenle lisans eğitimi olarak yalnızca psikolojinin 

yeterli olmadığı, bunun üzerine sağlık alanında eğitim alınması temel ilke olarak vurgulanmıştır. Bu durum ise 

alan çalışanının klinik sağlık psikolojisi alanında deneyim elde etmesini gerekli kılmıştır. Amerika Birleşik Dev- 

letleri’nde bu gereklilik psikoloji lisans eğitiminin üzerine sağlık psikolojisi ile ilgili mesleki eğitimleri ve dokto- 

ra eğitimi ile sağlanmaktadır. Buna ek olarak bir diğer alternatif ise doktora eğitimi sonrasında sağlık psikolojisi 

alanında kuramsal veya uygulama içeren bir program içerisinde deneyim kazanabilme imkanıdır (Weiss, 1987). 

Ülkemizde ise psikoloji lisans eğitiminden sonra örgütlü bir sağlık psikolojisi eğitiminden söz etmek pek müm- 

kün değildir. Bazı üniversitelerde sağlık psikolojisi, lisans eğitimi içerisinde kuramsal düzeyde bir ders olarak 

verilmektedir. Var olan yüksek lisans programları yaygın olmamakla beraber Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) 
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tarafından internet sitesinde belirtilmektedir. Alanda çalışan psikologların temel eğitim üzerine belirli bir alan 

eğitimi almadan ağırlıklı olarak sağlık kuruluşlarında görev alması ve konuya ilişkin olarak noksanlıklarını sık- 

lıkla hizmet içi eğitim ve kişisel çabalarla gidermeye çalıştıkları gözlemlenmiştir. Bu durum hem alanda çalışan 

psikologlar için hem de hizmet alan bireyler için zorluklar yaratmaktadır (Okyayuz, 2013). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Sağlık psikolojisinin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesi ve saygın bir yer edinmesi gelişmiş ülkelerde bile 

zaman almıştır. Yapılan bu çalışmada sağlık psikolojisinin bireylerin sağlık davranışlarını saptama, değerlendir- 

me ve düzenleme sürecindeki etkisinin göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğu görülmüştür. Hem hastalığın 

hem de sağlığın birçok değişkene bağlı olduğu görüşünü savunan ve bu nedenle biyo-psiko-sosyal modeli be- 

nimseyen sağlık psikolojisi; hastalık süreçlerinde görülen değişiklikler, biyomedikal modelin sağlığı ve hastalığı 

açıklamadaki yetersizliği, sağlık hizmetleriyle ilgili faktörler, tıp alanında psikologların artan rolü ve teknolojik 

gelişmeler sonucunda gereksinim ve önem arz eden bir alt alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık psikolojisi- 

nin öneminin anlaşılmasıyla birlikte bu alanda çalışan sağlık psikologları da önem kazanmıştır. 

Gerek akademik gerekse bilimsel ve saha çalışmalarında yer alan sağlık psikologlarının ülkelerin sağlık politi- 

kalarını belirlerken de etkin bir rol oynadıkları açıktır. Bu bağlamda bu politikalar belirlenirken sağlık psikolog- 

larının destek, görüş ve önerilerine başvurulması gerekliliği bulunmaktadır. Fakat sağlık psikolojisinde temel 

taşlardan olan biyo-psiko-sosyal modelin ülkelerin, şehirlerin ve hatta bölgelerin ihtiyaçları doğrultusunda şekil- 

lendirip uygulanması için ise sağlık psikolojisi alanındaki uzmanların sayısı arttırılmalıdır. Bu sayıyı arttırmak 

için öncelikle sağlık psikolojisi ile ilgili yüksek lisans, doktora ve bunlara denk eğitimlerin yaygınlaştırılması, bu 

eğitimlere olan erişimin kolaylaştırılması ve gerekli pozisyonlara istihdam oranının arttırılması gerekmektedir. 

Bu istihdam artışıyla birlikte saha çalışmaları yaygınlaşarak hem bireysel hem de halk sağlığını korunarak geliş- 

tirilecek ve aynı zamanda akademik çalışmalar ve yeni sağlık politikaları için veri artışı sağlanabilecektir. 
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ÖZET 

 

Bireyler hastalandıkları zaman sağlıklarına kavuşabilmek adına sağlık arayışına girmekte ve çeşitli sağlık davra- 

nışları geliştirmektedirler. Halk sağlığı felsefesi ise bu durumdan farklı olarak bireylerin hastalığa yakalanmadan 

önce sağlıklarını korumaları gerektiğini ele almaktadır. Sağlıklı olabilmeyi etkileyen birçok faktör bulunmak- 

tadır. Bireysel özellikler, genetik faktörler, yaşam koşulları, bireyin tutum ve davranışları bu faktörlere örnek 

olarak gösterilebilmektedir. Sağlık davranışı anlayışımıza yol gösterici nitelikte olan sağlık davranışı modelle- 

rinden Sağlık İnanç Modeli, bireylerin sağlık davranışına ilişkin inanç, tutum ve değerlerinden etkileneceğini 

savunmaktadır. Planlanmış Davranış Teorisi çerçevesinde birey, davranışlarının sonucu ile ilgili önceden bir ön 

düşünme süreci geçirmekte ve ulaşmak istediği sonuca ulaşabilmek adına kararlar üreterek süreci yürütmektedir. 

Transteoretik Model ise bireylerin kendilerinde var olan sağlıksız bir davranışı fark etmelerinden itibaren sağlıklı 

bir davranış elde edene kadar geçirdikleri aşamalara odaklanan biyopsikososyal bir model olarak değerlendiri- 

lebilir. Dolayısıyla tüm bunlar incelendiği zaman teorik modellerin günümüzü aydınlatan ve geleceğimize ışık 

tutan bir araç olduğu açıktır. Buna bağlı olarak her teorik model zaman içerisinde karmaşık bir duruma dönüşen 

ve ne yapılması gerektiğinin bilinmediği olaylara karşı sağlıklı bir davranışı nasıl gerçekleştirmek gerektiğini 

anlatmakta ve bireylerin davranışlarına yön gösterici bir faktör olmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı 

sağlık ile davranış arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi ve bireylerin sağlık davranışlarını Sağlık İnanç Modeli, 

Planlanmış Davranış Teorisi ve Transteoretik Model çerçevesinde tartışmaktır. 

 

HEALTH BEHAVIOUR MODELS 

 
ABSTRACT 

 
When individuals are sick, they seek health in order to get rid of this condition. However, according to the con- 

temporary public health philosophy, which is opposed to this, it is discussed that the individual should maintain 

their health while healthy before contracting the disease. There are many factors that also affect being healthy. 

Characteristics, genetic characteristics, attitudes and behaviors of the person can be cited as examples of these 

factors. The Health Belief Model argues that individuals will be influenced by their beliefs, attitudes and values 

regarding health behavior. Within the framework of the Planned Behavior Theory, the individual must make a 

preliminary thought about the outcome of their behavior and decision-making and implementing this situation. 

When the Transteoretic Model is examined, an unhealthy behavior of individuals that exists in them it is obtained 

that it is a biopsychosocial model that focuses on the stages they go through until they achieve a healthy beha- 

vior. Therefore, when all this is examined, it is informed that theoretical models are a tool that illuminates our 

day and sheds light on our future. Accordingly, each theoretical model has a healthy attitude towards events that 

become a complex situation over time and what is not known to do it tells how it should be accomplished and is 
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a guiding factor in the behavior of individuals. Based on this situation, the purpose of the study is to evaluate the 

relationship between health and behavior and discuss the health behaviors of individuals within the framework of 

the Health Belief Model, Planned Behavior Theory and Transtheoretic Model. 

GİRİŞ 
 

Bireyler hastalandıklarında sağlıklarına kavuşabilmek adına birtakım arayışlar içerisine girmektedirler. Bu ara- 

yışlar incelendiğinde bu arayışın “sağlık arayışı” olduğu görülmekteyken asıl önemli olan noktanın ise bireylerin 

hastalıklara yakalanmadan önce, bir diğer ifadeyle sağlıklı oldukları zamanlarda sağlıklarını korumaya yönelik 

davranışlar geliştirme gerekliliği olduğu söylenebilir. Bireyin hastalıktan önceki ve sonraki süreçteki durumunu 

davranışlarına olumlu ve/veya olumsuz ne şekilde yansıttığı ve kendine nasıl motive ettiği gibi değişkenler ki- 

şinin tutum ve davranışı ile ilişkilendirilmektedir. Kişi genel sağlık durumuna karşı olumlu bir tutum sergilediği 

taktirde davranışları da oldukça motive edici olabilmekteyken olumsuz bir tutum ise bireyin davranışlarına da 

olumsuz bir şekilde yansımakta ve bu durum bireyin sağlığını olumsuz etkileyebilmektedir. Bu bağlamda sağlık 

ile davranışın ilişkili olduğu açıktır. Bu çalışmanın amacı özellikle son yıllarda davranış bilimleri alanında ya- 

yınlanan ve sağlık, eğitim gibi alanlarda en çok kullanılan; Sağlık İnanç Modeli, Planlanmış Davranış Teorisi ve 

Transteoretik Model olmak üzere üç sağlık davranışı modelini incelemektir. 

SAĞLIK İNANÇ MODELİ 
 

Sağlık İnanç Modeli (SİM) incelenen tüm teoriler arasında en eski olan teori olarak nitelendirilmektedir (Gö- züm 

ve Çapık, 2014). Bu model, bireylerin sağlık davranışlarının inanç, değer ve tutumlarından etkilendiğini 

belirtmektedir. Bu görüşe göre bireyin kendi sağlığı ile ilgili davranışları, sağlığına vermiş olduğu değerden ve 

hastalığının sonuçlarıyla ilişkili inançlarından etkilenmektedir. Sağlık İnanç Modeli’ne göre bir kişinin hastalığı 

önlemek adına eyleme geçmesi ihtimali algılanan duyarlılık, algılanan ciddiyet, algılanan yarar ve algılanan en- 

gel olmak üzere dört faktöre bağlıdır (Champion ve Skinner, 2008). 

Algılanan duyarlılık kavramı; kişinin hastalığa yakalanma olasılığına ilişkin algısı şeklinde tanımlanmaktadır. Bu 

kavram kişinin tedbirli davranışlar gösterme olasılığını, hastalığa ne düzeyde açık olduğunu ve hastalığa 

yakalanabileceğine ilişkin vereceği ihtimalleri ifade etmektedir. Algılanan duyarlılık düzeyinin artmasıyla bir- 

likte bireyin hastalanmaya ilişkin riskleri azaltmaya yönelik davranışlarında da artış olmaktadır. SİM’ e göre bir 

bireyin kanseri önlemek adına düzenli sağlık kontrolleri, sağlıklı beslenme, egzersiz yapma gibi koruyucu sağlık 

davranışları geliştirme ihtimali kişinin kansere yakalanma riskine ne derece ihtimal verdiği ile ilişkilidir (Cham- 

pion ve Skinner, 2008; Tuncay, Demirhan, Şahin ve Kaplan, 2019). 

Algılanan ciddiyet, bireyin hastalığın sonuçlarının ciddi olabileceğine yönelik algısını içermektedir. Birey, has- 

talığıa ilişkin ciddiyetin farkında ise hastalığa karşı algısı da ona göre şekillenmektedir. SİM’e göre bir bireyin 

kanseri önlemek adına harekete geçme olasılığı, hastalığın neden olduğu olumsuz fizyolojik, psikolojik ve sosyal 

etkilerin ciddi sonuçlara neden olacağına inandığı taktirde daha yüksektir. 

Algılanan yarar kavramı, koruyucu ve tedbirli davranışlarda bulunmanın hastalık üzerinde ne derece etkili olacağına 

ilişkin inancını ifade etmektedir. Bu kavram bireyin hastlık karşısında alacağı tedbirlerin hastalığı önleyebileceğine 

inanması durumunda koruyucu davranışlarını arttıracağını belirtmektedir Yapılan rutin sağlık kontrollerinin hastalı- 

ğa karşı önleyici olduğuna inanan birinin rutin kontrolleri hiç aksatmayacağını söylemek mümkündür. Ancak rutin 

sağlık kontrollerini yapsa bile hastalığa karşı korunamayacağına inanan bir bireyin sağlık kontrollerini düzenli bir 

şekilde devam ettirmesi pek beklenemez (Champion ve Skinner, 2008; Bulduk, Yurt, Dinçer ve Ardıç, 2015). 
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Algılanan engel, sağlıklı bir davranış geliştirmeyi zorlaştıran veya bu davranışın meydana gelmesini engelleyen 

durumlara karşı ortaya çıkan algıları ifade etmektedir (Bakan, 2013). Davranışa ilişkin sonuçların faydaları ve 

engelleri olumlu ve olumsuz taraflarıyla tartılmaktadır. Bireyin harekete geçmesi için ise faydaların engeller kar- 

şısında ağır basması gerekir. Aynı zamanda diğer üç faktör (duyarlılık, ciddiyet, yarar) algılanan engellere karşı 

bir direniş gösterir ve engellerin etkisini azaltırlarsa olumlu bir davranışın gerçekleşmesinden söz edilebilir. Bu 

durum bize algılanan engellerin bir davranışı gerçekleştirmede ne kadar önemli olduğunu göstermektedir (Cham- 

pion ve Skinner, 2008; Redding, Rossi,Velicer ve Prochaska, 2000). 

Bu modelde ayrıca bireyin sağlıklı bir davranışta bulunabilmesine yardımcı olan ve bireyi eyleme geçiren eylem 

ipuçları vardır. Bireyi eyleme geçiren ipuçları iç ya da dış kaynaklı olabilmektedir. Bir kişinin hastalığı tecrübe 

etmesi sonraki süreçte koruyucu sağlık davranışı geliştirmesine zemin hazırlayan iç bir uyarıcı olabilmekteyken 

çevresindeki birinin hastalığını gören birinin ise koruyucu sağlık davranışı geliştirmesi dış uyarıcı olarak nite- 

lenidirilebilir (Hayden, 2009). 

Sağlık İnanç Modeli ‘ne sonradan eklenen bir kavram olan Öz yeterlilik bu modelde kilit bir faktör şeklinde kabul edil- 

mektedir. Bu kavram bireyin kendisine yönelik inancı ve yetkinliği ile ilişkili yargısı şeklinde tanımlanırken uzlaştırıcı 

değişkenlerden etkilenen ve bunun karşılığında beklentileri etkileyen bir kavram olarak değerlendirilmektedir (Glanz, 

Rimer ve Viswanat, 2008). Modelde ele alınan bir diğer değişken olan sağlığın değeri değişkeni ise genel itibariyle 

sağlığa duyulan ilgi, bireyin sağlığına verdiği önem ve değeri ifade eder. Bu bağlamda bu görüşe göre sağlığına önem 

veren bireyler, sağlığına önem vermeyen bireylerle mukayese edildiğinde sağlıklı yaşamaya örneğin sağlıklı beslenme, 

düzenli egzersiz gibi koruyucu sağlık davranışlarına daha yatkındırlar. Gerek eylem ipuçları gerekse sağlığın değeri 

kavramları Sağlık İnanç Modeli’nin bazı formlarında yer almasına karşın sistemli bir biçimde iki kavram üzerine de ça- 

lışmadığı için sağlık davranışları üzerindeki etkileri kesin olarak kabul edilmemektedir (Champion ve Skinner, 2008). 

TRANSTEORETİK MODEL 

Transteoretik Model (TM) sağlık ile ilgili birçok problem davranışla ilgili oldukça kapsamlı bir araştırma ve bu 

problem davranışların değişimi ile ilgili bir hizmet sunan kasıtlı davranış değişimi modelidir. Özellikle de son yıl- 

larda Tranteoretik Model baz alınarak yapılan çalışmalar birtakım davranış değişikliklerinin birçok sağlık davraşı- 

na uyarlanabilen ortak ilkeleri olduğunu bulgulamıştır. TM’ nin üzerine çalıştığı bu davranışlar ise; düzenli egzer- 

siz, ilaç kullanımının yaygınlaşması, sağlıklı beslenme, sigara ve madde kullanımını bırakma, cinsel korunma ve 

mamografi taramasının desteklenmesi şeklinde sıralanabilir (Erol ve Erdoğan, 2007). TM herhangi bir tıbbi destek 

alınmadan değişim aşamaları üzerine yoğunlaşır ve değişim evreleri, değişim süreçleri, karar dengesi, duruma 

bağlı güven veya davranış değişiminde öz-yeterlik ve duruma bağlı tekrar etme eğilimi arasındaki ilişkileri inceler. 

Değişim Evreleri 
 

Değişim evresi, adından da anlaşıldığı gibi bireyin davranışlarını adım adım veya evrelerde bellli aşamalar kay- 

dederek değiştirmesini ifade etmektedir. Aşamalardaki geçiş genelde ileriye doğrudur fakat bir önceki aşamaya 

geri dönme durumu da söz konusu olabilmektedir. Bu durum bize aşamaların birbiriyle ilişki içerisinde olduğunu 

göstermektedir (Prochaska, Redding ve Evers, 2008). Aşamalar 5 kategoride ele alınmaktadır. 

Ön düşünme (bilinçsizlik) aşaması 6 ay içerisinde herhangi bir davranış değişikliğinde bulunma niyeti bulunmayan 

bireyleri tanımlamaktadır. Bazen davranış değiştirme isteği olsa da bu istek 6 ay içersinde gerçekleşememektedir. 

Düşünme aşaması (bilinçlilik) ön düşünme aşamasından farklı olarak problem olarak görülen davranışları 6 ay 

içerisinde değiştirmeyi hedefleyen bireyleri ifade eder. Birey, bu aşamada her şeyin farkındadır fakat harekete 
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geçme konusunda kararsızlık yaşamaktadır. Bununla birlikte bu aşamadaki bireyler davranış değişikliği için mo- 

tivasyona ihtiyaç duymaktadırlar. 

Karar verme (hazırlık) aşaması problem davranışa ilişkin değişikliğe yakın zamanda hatta genellikle 3 ay içeri- 

sinde hazır olan bireyleri tanımlamaktadır. Bu aşamadaki bireyler geçmişte davranış değiştirmeyi denemiş ya da 

asıl değişime hazırlanmak adına küçük değişim çabaları göstermişlerdir. 

Eylem aşaması geçmiş 6 ay içerisinde problemli davranışına ilişkin değişiklikler yapan bireyleri kapsamaktadır 

(Ünver, 2019). Bu aşamada davranış değişikliği henüz yeni olduğu için her an eski davranışa geri dönme ihtimali 

bulunmaktadır. Dolayısıyla bu aşama oldukça riskli olup sürekli dikkat gerektiren bir aşamadır. 

Sürdürme aşaması en az 6 aydır davranışlarını değiştiren bireyleri ifade etmektedir. Bu davranış değişikliğini 

devam ettirecek öz güvene sahip olan birey değişikliği hayatının bir parçası olarak görmekte ve alışkanlık haline 

getirmektedir. Eylem aşamasında probleme ilişkin değişiklik yapan birey, sürdürme aşamasındayken yapmış 

olduğu değişikliği anlamlandırmakta ve pekiştirmektedir. Sürdürme aşamasında bireyin değişiklik gerçekleş- 

tirmiş olması, bir önceki durumundan farklı bir konumda olması ve bir önceki aşamaya dönmekten kaçınması 

gibi olumlu durumların olması bu aşamanın diğer aşamalardan farklı yani ayırıcı olduğunu göstermektedir. Bu 

aşamada davranışın tekrar etme riski düşük olmakla birlikte yine de belli bir düzeyde dikkat gerektirmektedir. 

Değişim Süreçleri 
 

Değişim süreci, bireylerin veya davranış değişikliğini gerçekleştirecek terapistler/uzmanların söz konusu prob- 

lem davranışı değiştirmek adına kullandıkları bilişsel, davranışsal, duygusal teknikleri açıklamaktadır. Yapılan 

çalışmalar farklı bir aşamaya ilerleyebilmek için farklı süreçlerden geçildiğini belirtmektedir. Bu bağlamda de- 

ğişim süreçlerinin aşamalar arası geçişlerde uzlaştırıcı bir etkisi olduğunu söylemek mümkündür. Konu ile ilgili 

yapılan çalışmaların geneli değişim süreçlerini bilişsel ve davranışsal olmak üzere iki kategoride ele almaktadır 

(Taş, Seviğ ve Güngörmüş, 2016). 

Bilişsel süreçler bireyin duygularını, değerlerini ve farkındalığını açıklayan süreçlerdir. Kendi içerisinde bilinç- 

lilik, duygusal uyarılma, çevreyi yeniden değerlendirme, sosyal özgürleşme ve kendini yeniden değerlendirme 

şeklinde beş bölüme ayrılmaktadır. Davranışsal süreçler uyaranların kontrolü, destekleyici ilişkiler, karşıt ko- 

şullanma, pekiştirme (ödüllendirme) ve kendini özgürleştirme şeklinde beş bölüme ayrılmaktadır. Ön düşünme, 

düşünme ve hazırlık gibi ilk evreler bireyin niyetini değiştirmek ve motivasyonunu yükseltmek adına genel iti- 

bariyle deneysel süreçler üzerine yoğunlaşırlar. Davranışsal süreçler ise hazırlık, eylem ve sürdürme gibi sonraki 

evrelerde kullanılmaktadır. 

Değişim Düzeyleri 

Değişim düzeyi, bir sonuca bağlı kalmadan birden fazla sonucun hassas noktalarına ait ölçümleri yapmaktadır. 

Öz etkililik, teşvik edici faktörler ve karar dengesi olarak ele alınmaktadır. Öz Etkililik, kişinin bir durumu 

başarıyla atlatabileceğine ilişkin kendisine olan inancı ve güveni olarak tanımlanmaktadır. Aslında kişinin zor 

olaylarla karşılaştığında değiştirmiş olduğu o tehlikeli davranışına tekrar dönmemesi yani sağlıklı davranışlarda 

bulunabilmesi için var olan güveni şeklinde de ifade edilebilmektedir. Teşvik Edici Faktörler ise bireyin riskli ve 

sağlıksız davranışlara geri dönmesini sağlayan yani teşvik eden etmenlerdir (Bakan, 2013). Karar Dengesi, 

bireyin davranış değişimine ilişkin olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirmesidir. Bir davranış değişikliğinin 

yararlarını ve zararlarının neler olduğuna ilişkin algıları içermektedir. Karar dengesi bize bireyin ön düşünme 

aşamasından çıktığını göstermektedir (Bulduk, Yurt, Dinçer ve Ardıç, 2015). 
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PLANLANMIŞ DAVRANIŞ TEORİSİ 
 

Planlanmış Davranış Teorisi (PDT) bireylerin sağlık davranışlarında belirleyici olan faktörleri anlamaya ve tah- 

min etmeye yönelik bir yaklaşımdır. PDT yaygın olarak kullanılan bir tahmin/önkestirim teorisi olarak değer- 

lendirilmektedir. Ajzen (1991), tarafından geliştirilen ve bireylerin tutumlarının davranışı ne yönde etkilediği ile 

ilgilenen PDT Ajzen ve Fishbein’ ın 1977 yılında geliştirdikleri Theory of Reasoned Action (TRA: Mantıksal 

Davranış Teorisi)’ı genişletilmiş halidir. TRA’ya algılanan davranış kontrolünün eklenmesiyle PDT son şeklini 

almıştır. PDT tutum, subjektif norm ve algılanan davranış kontrolü olmak üzere üç kavramdan oluşmakta ve bir 

bireyin herhangi bir şeyi yapma niyetinde olup olmadığını anlamak için bu üç kavramın incelenmesi gerektiğini 

belirtmektedir (Health Belief Model, 2011; Montaño ve Kasprzyk, 2008). 

Tutum, bir bireyin herhangi bir şeyi yapmak ile ilgili yaklaşımını ifade etmektedir. Diğer bir deyişle bireyin dav- 

ranış değerlendirmesidir. Örneğin; bu kadar çok fast food yemek benim sağlığımı kötü/iyi etkileyebilir şeklinde 

davranış ile ilgili tutumunu ortaya çıkarmada kullanılır. 

Subjektif Norm, kişinin yapmak istediği davranışa ilişkin bu davranışı gerçekleştirip gerçekleştirmeme konu- 

sunda çevre baskısını hesaba katıp değerlendirme yapma sürecidir. Bu kavramın kendi içerisinde iki alt boyuttan 

oluştuğu da bazı çalışmalarda belirtilmektedir. İlk boyut birey için önem arz eden kişilerin kendisinden ne şe- 

kilde davranmasını beklediklerine yönelik inançlardan oluşmaktadır. Örneğin; “aile bireylerim düzenli egzerisz 

yapmam gerektiğine inanır/inanmaz” şeklinde bir değerlendirme sürecini içerir. İkincisi, her bir inanca yönelik 

olumlu veya olumsuz değerlendirmeleridir. Örneğin; “aile bireylerimin söylediklerini önemserim/önemsemem 

gibi değerlendirme sürecini içerir. 

Algılanan Davranış Kontrolü, kişinin davranışı yapabilme gücünü ifade etmektedir. Algılanan davranış kontrolü- 

nün iki boyutu bulunmaktadır. İlk boyut bireyin davranış üzerinde ne düzeyde kontrol sahibi olduğudur. Örneğin; 

düzenli egzersiz bütünüyle bana bağlıdır/bana bağlı değildir şeklinde bir değerlendirme sürecini içerir. İkinci bo- 

yut ise bireyin bir davranışı yerine getirmede veya getirmemede kendinden ne derece emin olduğudur. Örneğin; 

düzenli egzersiz yapacağımdan bütünüyle eminim/emin değilim gibi bir değerlendirme sürecini içerir. 

PDT çalışmalarınn büyük bir kısmı davranış yerine davranışsal niyet üzerine yoğunlaşmıştır. Davranış ile niyet ara- 

sındaki ilişki çok belirleyici olmadığı için PDT bu noktada çok güçlü olmayan bir model olarak değerlendirilmekle 

birlikte benzer davranışları, amacı ve zamanı belirleyen var olan duruma özgü tutumlar değerlendirildiği ve kişisel 

fakörlere yoğunlaşıldığı sürece bu modelin sağlık ile davranış arasındaki ilişkiyi açıklamaya yönelik kullanışlı bir 

bakış açısı olabileceği de ayrıca belirtilmektedir (Hayden, 2009; Ajzen, 1991; Montaño ve Kasprzyk, 2008). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Bu çalışmada Sağlık İnanç Modeli, Transteoretik Model ve Planlanmış Davranış teorisi olmak üzere üç sağlık 

davranışı modeli incelenmiştir. Bireylerin sağlık davranışlarının inanç, değer ve tutumlarından etkilendiğini belir- 

ten ve incelenen tüm teoriler arasında en eski teori olarak karşımıza çıkan Sağlık İnanç Modeli bireylerin hastalığı 

önlemek adına eyleme geçmesi ihtimallerini etkileyen değişkenler üzerine yoğunlaşmaktadır. Bir tahmin/önkes- 

tirim teorisi olarak değerlendirilen PDT ise bireylerin herhangi bir şeyi yapma niyetlerinin olup olmadığını belli 

kavramlar çerçevesinde değerlendiren ve zaman içerisinde sağlıklı beslenme, egzersiz yapma, aşırı sigara ve alkol 

kullanımı, kilo kaybı ve HIV risk davranışlarını içine alan sağlık ile ilgili bir çok davranış üzerinde uygulanan 

bir modeldir. Diğer modellerden daha sonra oluşturulan Transteoretik model ise daha açıklayıcı olması açısından 

diğer modellere göre daha avantajlı olduğu söylenebilir. Bu modelin avantaj olarak değerlendirilebilecek bir di- 
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ğer özelliği ise değişimin aşamalı bir şekilde ve her zaman için doğrusal olmayacağını, zaman zaman problem 

davranışa geri dönüşlerin olacağını ortaya çıkararak model aşamalarını ve kavramlarını bu yönde şekillendirmiş 

olmasıdır. Sağlık davranışı modellerine ilişkin çıktıların kesinliğini arttırmak adına bu alanda çalışan uzmanların 

bu modeller dışında gelişmiş modeller var ise onları da araştırıp uygulamaya geçirmeleri veya bu modellere ilişkin 

daha kapsamlı çalışmalar sürdürmelerinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca sağlık davranışı modellerini 

tedavi sürecine dahil edecek alan uzmanlarının sayısının arttırılması gerekliliği açıktır. Teorik olan bu modellerin 

uygulamaya dönüştürülmesi ve tedavi sürecine kanalize edilmesinin ancak bu şekilde mümkün olacaktır. 
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ÖZET 
 

Akdenizde yer alan Kıbrıs adasının kuzey bölümünde kalan saha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak adlan- 

dırılmaktadır. Araştırma sahasını kuzey, güney ve batı tarafından Akdeniz, güney tarafından ise Kıbrıs Rum Yö- 

netimi çevreler. KKTC’nin yüz ölçümü 3242 km2’dir. Kıbrıs Barış Harekâtı (1974) sonrası kurulan Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti, 1974 yılı itibariyle egemenliğin bir göstergesi olarak ‘‘Coğrafi Sistemlerin Standartlaşması 

Sürekli Komitesi’’ tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına Türkçe isimler verilmiştir. Tarihte 

birçok göç olayına tanık olan KKTC topraklarına yerleşen kavimlerin kendi kimliklerini vatan edindikleri yerlere 

aktarması ile sürdürülmüştür. Her medeniyet kendi kültürel özelliklerini yer isimlerinde yansıtmaktadır. Yerleşme 

isimleri milletlerin kültür havuzlarıdır. Yerleşme adlarının incelenmesi, milletlerin geçmişleri hakkında önemli 

ipuçları veren değerli kaynaklardır. Fiziki ve Beşeri coğrafya faktörlerinden etkilenilerek verilen yerleşme isim- 

leri, toplumların yerleştikleri mekân ile arasındaki karşılıklı ilişkisinden doğan yapıyı ortaya koymaktadır. Bu 

çalışmada Ülkenin (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçeleri) Fiziki ve Beşeri coğrafya 

unsurlarından etkilenilerek verilen yerleşme adlarının incelenmesi, geçmişine ışık tutacak ve Kuzey Kıbrıs da 

yaşayan Türk halkının yurtlarına anmak istedikleri yerleşme adlarının önemi tespit edilecektir. Bu bağlamda 

yerleşme adlarının incelenmesiyle Türk kültürüne katkı sağlaması amaçlanmıştır. 

 

TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS GEOGRAPHICAL FEATURES OF SETTLEMENT 

NAMES 

 
Abstract 

 
The area in the northern part of the Cyprus island by the Mediterranean is called the Turkish Republic of Northern 

Cyprus. The research area is surrounded by the Mediterranean Sea to the north, south and west, and the Greek 

Cypriot Administration to the south. The area of the KKTC is 3242 km2. The Turkish Republic of Northern 

Cyprus which was established after the Cyprus Peace Operation (1974), has given Turkish names to the lands 

of the Turkish Republic of Northern Cyprus by the “Continuous Committee for the Standardization of Geograp- 

hical Systems” as of 1974 as an indicator of sovereignty. It has continued with the transfer of their identities to 

the places where they became homeland by the publicity that settled in the lands of the KKTC, which witnessed 

many migration events in history. Each civilization reflects its own cultural characteristics in place names. Sett- 

lement names are cultural pools of nations. Examining the names of the settlements are valuable resources that 

give important clues about the past of the nations. The names of settlements, which are given by being influenced 

by physical and human geography factors, reveal the structure that arises from the mutual relationship between 

societies and the place where they settled. In this study, the examination of the settlement names given by the 

influence of the physical and human geography elements of the country (Nicosia, Famagusta, Girne, Güzelyurt, 
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İskele and Lefke districts) will shed light on its past and the importance of the settlement names that the Turkish 

people living in Northern Cyprus want to commemorate for their homeland will be determined. In this context, it 

is aimed to contribute to Turkish culture by examining the names of settlements. 

Giriş 
 

Yerleşme adlarının incelenmesi, coğrafi çevre ve tarihteki yaşanmış olan olaylar bağlamında bölgeye verilen 

ismin hangi sebeple verdikleri, verilen bu manalı isimlerin verilme amaçlarının yaşayan bölge halkının arazinin 

coğrafi unsurlarına dayandırılarak mı verdiğinin incelenmesinin yapıldığı bilinmektedir. Verilen manalı isimlerin 

nereden geldiklerini ve ismi verilen toprak parçasının nasıl bir yer olduğuna dair bize ipuçları vererek tasvir ettiği 

görülmektedir. Geçmiş ile gelecek arasında bağ görevi gören toplumların yaşamış olduğu olaylar ve coğrafi fak- 

törleri sınıflandırmasıyla oluşan ad geleneği, yaşanılan toplumun manevi bir serveti olarak tarihteki yerini aldığı 

bilinmektedir. İsim verme geleneğini toplumdan ayrı düşünülmemesi gerektiği bilinmektedir. Bir bölgeye ait olan 

arazi parçasının açıklanmasında toprak parçasına verilen coğrafi adlarının hepsine toponomi denilmektedir. (Yu- 

sifov ve Kerimov, 2017: 11-17). Ad biliminin, yer adlarını belirten özelliklerini inceleyen bir bilim dalı olan topo- 

nomi bilimi, birçok bilimin incelediği alan olarak bilinmektedir. Batıda başlayan ad bilimi sadece dil bilim ile in- 

celenmeye başlanmamış bunun yanında coğrafya, tarih, sosyoloji, antropoloji ve biyoloji gibi bilim dallarının da 

ilgilendikleri alanlar arasında yerini almıştır. Toprak parçasına verilen ismin toplumun içinde bulunduğu siyasal, 

kültürel ve coğrafi özellikleri hakkında emareler taşıdıkları bilinmektedir (Sarı, 2016: 340; Günal vd., 2011: 464). 

Yer adlarının tasnif edilmesi, geçmişteki coğrafi çevrenin değişiminin coğrafyacılar tarafından tarif edilmesi 

olarak bilinmektedir. Coğrafya, gelişen olaylar neticesinde bölgenin adlandırılması ve araştırılması ile yakından 

ilgilenmektedir (Alkan, 2017: 63). Kıbrıs Barış Harekâtı (1974) sonunda ada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere ikiye bölünmüştür. Adanın güney kesiminde yaşayan Kıbrıs Türk 

halkı, kuzey bölgesine yerleştirildi. Kuzey kesiminde kalan Rumlar ise adanın güney kesimine yerleştirilmiştir. 

Bu nüfus değişikliğinin sonucunda yerleşim yerlerinin adlandırılmasın da bazı değişikliklere gidilmiştir. Kıbrıs 

Barış Harekâtı (1974) sonrası devletin ‘‘Coğrafi İsimlerin Standartlaştırılması Sürekli Komitesi’’ kurmasıyla 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan halkın, yer adlarının Türkçeleştirilmesi için talepte bulundukları 

bilinmektedir. 1980 yılının sonuna kadar yer adlarının Türkleşmesinin tamamlandığı bilinmektedir (Yorgancıoğ- 

lu, 1996: 273-274). Türklerin hâkimiyet kurduğu ve yerleştikleri topraklara çeşitli isimler verirken aynı zamanda 

kendilerine yurt edindikleri alanlarda kullandıkları, ana yurtlarını tanımlayan bildikleri isimler ile anmak iste- 

dikleri ve yer adlarını vermiş oldukları bilinmektedir (Gülensoy, 1998: 41; Yakupoğlu, 2008: 420-421). Bu konu 

kapsamında çalışmanın amacı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerleşme adlarının coğrafya bakış açısıyla de- 

taylı bir şekilde incelenmesidir. Ülkenin (Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçeleri) Fiziki 

ve Beşeri coğrafya unsurlarından etkilenilerek verilen yerleşme adlarının incelenmesi, geçmişine ışık tutacak ve 

Kuzey Kıbrıs da yaşayan Türk halkının yurtlarına anmak istedikleri yerleşme adlarının önemi tespit edilecektir. 

1. Araştırma Sahasının Yeri ve Sınırları 
 

Araştırma sahası 34° 33’ ve 35° 42’ kuzey enlemleri, 32° 16’ ve 34° 36’ doğu boylamları arasında yer alır. 

Araştırma sahası kuzey, güney ve batı tarafından Akdeniz, güney tarafından ise Kıbrıs Rum Yönetimi çevreler. 

KKTC’nin yüz ölçümü 3242 km2’dir. Kıbrıs adası Akdeniz’in üçüncü büyük adasıdır. Adanın yüzölçümü 9.251 

km²’dir. Adanın, doğu ve batı uçları arasında 225 km olup adanın genişliği 782 km’dir. Adanın girintili çıkıntılı 

olan kıyı uzunluğu 782 km’dir. Sahanın kuzeydoğusunda Lefkoşa, Lefkoşa’nın kuzeybatısında Girne, batısında 

Gazimağusa, Lefkoşa’nın kuzeybatısında Güzelyurt, Gazimağusa’nın doğusunda İskele ve Lefkoşa’nın kuzeyba- 
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tısında Lefke ilçeleri bulunmaktadır (Harita 1). 

 
Harita 1: Araştırma Sahasının Siyasi Haritası (Harita Genel Müdürlüğü, 2021). 

 
 

 
 

2. Araştırmanın Amacı 

 
3. Araştırmanın Materyal ve Metodu 

 

Araştırmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşme adlarının coğrafi bakış açısıyla sınıflandırılması yapılırken 

konu ile ilgili araştırma sahasında daha önce yapılmış olan çalışmalara ulaşılıp incelenmiştir. Saha araştırmasında 

kurum ve kuruluşlardan destek alınmıştır. Araştırma sahasının en önemli materyal kaynağı; yer isimleri, istatistikî 

materyal ve resmî yazışmalar (devletlerarası yazışmalar, fermanlar vs.), çağdaş tarih ve coğrafya eserleri (kitap ve 

makale düzeyinde eserler, raporlar, istatistik bültenleri vb.) ile çeşitli haritalardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

Devlet Planlama Örgütünden (DPÖ) Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, İskele ve Lefke ilçelerinin bucak ve 

mahalle/köy isimleriyle (261) yıllara göre (1978-2019) nüfus sayımları temin edilmiş olup veriler incelenmiştir. 

Araştırma sahasına gidilerek yerinde gözlem yapılmıştır. Gözlem esnasında arazilerin fotoğraf çekimleri gerçek- 

leşmiştir. Sahadan elde edilen veriler ile tablo ve grafikler oluşturulmuştur. Araştırmada, doküman analizi ve saha 

incelemesi sonucunda ortaya çıkan tablonun coğrafya metotlarına göre değerlendirilmesi yapılmıştır. 

4. Araştırma Sahasının Genel Yerleşme ve Nüfus Özellikleri 

 
4.1. Yerleşme Özellikleri 

 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin başkenti Lefkoşa’dır. Başkent; sağlık, kültür, turizm, eğitim, ticaret merkezi- 

dir. Tarihi ve kültürel mirasıyla dikkatleri üzerine çeken Lefkoşa, turizm yönünden de ev sahipliği yapan merkez 

ilçe konumunda bulunmaktadır (Erengin, 2018: 1020). Lefkoşa merkez ilçesinde, 31 yerleşim yeri bulunmakta- 

dır. Değirmenlik bucağında ise 23 yerleşim yeri vardır. Lefkoşa İlçesi’nde toplam 54 yerleşim yeri bulunmakta- 

dır. 1 merkez ilçe ve 1 bucağı olmak üzere 56 yerleşme adı vardır (KKTC Devlet Planlama Örgütü, 2021). Ada 

birçok devlete ev sahipliği yapmıştır. 1960 sonrası adanın kendi Cumhuriyetini ilan ettikten sonra huzur ve barış 

kavramının bozulmasıyla 1974 yılında yapılan askeri darbe sonrasında farklı yapılaşma tipleri görülmektedir 
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(Koday, 1995: 34). Tarihte birçok devletin hüküm sürdüğü Doğu Akdenizde bulunan stratejik olarak büyük bir 

öneme sahip olan Kıbrıs Adası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olmak üzere 

Başkenti ortak olan Lefkoşa ‘Yeşil Hat’ ile ikiye bölünmüştür. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde meskenlerin 

yapımında coğrafi faktör, iklim ve yaşayan toplumun sosyoekonomik yapısı ile ilgili olduğu bilinmektedir. Girne 

ve Gazimağusa İlçeleri birer liman kenti özelliği taşıdığı bilinmektedir (Koday, 2010: 13). 

Beşparmak dağlarının kuzeye bakan yamaçlarında konumlanan Girne yerleşim yeri, hilal şeklini almış bir limana 

sahiptir. Bu liman, Türkiye ile arasında stratejik olarak önemli bir konumda olduğu bilinmektedir. Girne ilçesi, 

turistik amaçlı sakin yapısıyla lüks oteller, doğu ve batısında bulunan plajlarıyla ünlü bir kenttir. Girne yerleşim 

merkezinde; tekke, abide, Bizans’tan kalma şatolar ve kiliseler bulunmaktadır (Koday, 2010: 9; Köksal, 1976: 

69). Girne merkez ilçesinde, 45 yerleşim yeri bulunmaktadır. Çamlıbel bucağında ise 13 yerleşim yeri bulun- 

maktadır. Girne İlçesi’nde toplam 58 yerleşim yeri vardır. 1 merkez ilçesi ve 1 bucağı toplamda 60 yerleşme adı 

vardır (KKTC Devlet Planlama Örgütü, 2021). Gazimağusa ilçesinde, coğrafi unsurların ticaret kolunun devam- 

lılığı için elverişli olduğu bilinmektedir. Gazimağusa’nın geniş bir limana sahip olması burada yapılan ekonomik 

faaliyetler nedeniyle geçmiş dönemlerden bu yana ticaret şehri olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda Kıbrıs’ın en 

büyük limanı olarakta bilinmektedir. Günümüzde Lefkoşa ve Dipkarpaz yoluna kadar ticaret faaliyetlerinin iler- 

lediği Gazimağusa liman kenti, ticaret ve sanayi kollarının sürdürüldüğü kent tipidir (Koday, 2010: 8). 

Gazimağusa merkez ilçesinde, 29 yerleşim yeri bulunmaktadır. Akdoğan bucağında 14, Geçitkale bucağında ise 

16 yerleşim yeri bulunmaktadır. Gazimağusa İlçesi’nde toplam 59 yerleşim yeri bulunmaktadır. 1 merkez ilçesi 

ve 2 bucağı olup 62 yerleşme adı vardır (KKTC Devlet Planlama Örgütü, 2021). Güzelyurt İlçesi’nde, narenciye 

üretimi için uygun alanların olduğu bilinmektedir. Bu bölgede bulunan 3 farklı üniversitenin kampüsü, yerleşim 

tiplerinde belirleyici bir etken oluşturduğu görülmektedir (İlseven, 2014: 49). Güzelyurt merkez ilçesinde, 16 yer- 

leşim yeri bulunmaktadır. 1 merkez ilçesi toplamda 17 yerleşme adı vardır (KKTC Devlet Planlama Örgütü, 2021). 

Tarım faaliyetlerinin en fazla görüldüğü bölgenin, İskele ilçesi yerleşim yerinin olduğu bilinmektedir. İskele ilçesi 

yerleşim yerinin sınırlarının, Karpaz yarımadasını (Dipkarpaz) kapsamasıyla birlikte uzun bir sahili ve doğal 

güzellikleri barındırmaktadır. Kaplumbağaların yumurtlama bölgesi olan Dipkarpaz sahili, aynı zamanda turizm 

yönünden oldukça gelişmiş olduğu bilinmektedir. İskele yerleşim yerinin, turistik tesislerinin yoğunlu- ğu 

bölgenin yapılaşmasını arttığı bilinmektedir (İlseven, 2014: 50). İskele merkez ilçesinde, 18 yerleşim yeri 

bulunmaktadır. Mehmetçik bucağında 15, Yeni Erenköy bucağında ise 16 yerleşim yeri bulunmaktadır. 1 merkez 

ilçesi ve 2 bucağı olup toplamda 52 yerleşme adı vardır (KKTC Devlet Planlama Örgütü, 2021). Lefke ilçesi, 

2019 yılına kadar Güzelyurt ilçesine bağlı Lefke bucağı iken idari yapılanmanın yeniden düzenlenmesiyle ilçe 

olarak kabul edilmiştir. Lefke merkez ilçesinde, 13 yerleşim yeri bulunmaktadır. 1 merkez ilçesi toplamda 14 

yerleşme adı vardır (KKTC Devlet Planlama Örgütü, 2021). 

4.2. Nüfus Özellikleri 
 

2019 yılında Güzelyurt ilçesi içerisinde yer alan Lefke bucağı ayrılarak, Lefke ilçesi olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyetinde 6 ilçe yer almaktadır. Lefkoşa ilçesi km2 başına düşen insan sayısı ilçe merkezinde 9.858 (km2/ 

kişi)’dir. Lefkoşa ilçesine bağlı olan Gönyeli mahallesinin, km2 başına düşen insan sayısı 3.286 (km2/kişi)’dir. 

Gazimağusa ilçesi, km2 başına düşen insan sayısı ilçe merkezinde yoğunlaştığı görülmektedir. İlçe merkezinde 

km2 başına düşen insan sayısı 6.572 (km2/kişi)’dir. Girne ilçesi, km2 başına düşen insan sayısı ilçe merkezinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. İlçe merkezinde km2 başına düşen insan sayısı 4.929 (km2/kişi)’dir. İskele, Güzelyurt 

ve Lefke ilçeleri km2 başına düşen insan sayısı 1.643 (km2/kişi)’dir. Nüfusun yoğunluğunun ilçe merkezlerinde 
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yoğunlaştığı görülmektedir. Çalışma sahasında yer alan İskele ve Lefke ilçelerinde nüfus yoğunluğunun, km2 

başına düşen insan sayısının seyrek olduğu görülür (Kutoğlu, 2010: 103). 

Ülke idari yapılanmasında merkez ilçe ve bucak merkezi toplamı 12’dir. Nüfus verilerine göre Lefkoşa merkez 

ilçe nüfusunun (82,929 kişi) toplamı genel nüfusun (297,348 kişi) %27,8’lik dilimine denk gelmektedir. Nüfusun 

yoğun olarak görüldüğü Gazimağusa merkez ilçesine bağlı Akdoğan bucağının (13,026 kişi) genel nüfusa 

(297,348 kişi) oranı %4,3’tür. Nüfus yoğunluğunun az olarak görüldüğü Girne merkez ilçesinin, Çamlıbel buca- 

ğında (4,279 kişi) toplam nüfusun (297,348 kişi) oranı %1,4’lük bir orana karşılık gelmek gelmektedir (Tablo 1). 

Tablo 1. KKTC İlçe ve Bucak Merkezi Nüfus Dağılışı 
 

İlçe İlçe Merkezi/Bucak 

Merkezi 

Nüfus 

Lefkoşa Lefkoşa İM 82,929  
94,824 Değirmenlik BM 11,895 

Gazimağusa Gazimağusa İM 50,465  
69,741 

Akdoğan BM 13,026 

Geçitkale BM 6,250 

Girne Girne İM 64,884  
69,163 Çamlıbel BM 4,279 

Güzelyurt Güzelyurt İM 30,037 30,037 

İskele İskele İM 7,906  
22,492 Mehmetçik BM 6,610 

Yeni Erenköy BM 7,976 

Lefke Lefke İM 11,091 11,091 

Ülke Toplam 6 / 6 297,348 297,348 

Kaynak: Devlet Planlama Örgütü, 2013: 9 

KKTC nüfusunda hızlı bir yükseliş görülmektedir. 2005 yılından itibaren sıçrayan nüfus artış hızı %1 ve doğal 

artış hızı %0,9 olarak kayıtlara geçmiştir. 2007 yılında ise nüfus atış hızı %4,1 olmasına rağmen doğal artış hızı 

ise %0,9’dur. 2007 yılında nüfus artış hızı bu denli yüksek seyrederken, doğal nüfus artışının bu denli diğer yıllara 

nazaran aynı kalmasında birçok nedeni beraberinde getirmektedir. Üniversiteye okumaya giden öğrenci- lerin 

göçü, çalışma izni ile KKTC’ye yerleşenler ve ülkeye turistik gezi amacıyla gitmiş olanlardır. 1990 yılında 

KKTC’nin ilk üniversitesi olan Lefke Avrupa Üniversitesi aile onu takip eden 1997 yılında kurulan diğer Kıbrıs 

üniversitelerinin kuruluş zamanları ile birlikte eğitim amaçlı göçte büyük bir artış olmuştur (Atasoy, 2011: 38- 

39). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en fazla nüfusa sahip olduğu merkez ilçesi Lefkoşa (126.111 kişi), en 

az nüfusa sahip merkez ilçesi ise Lefke (14.749)’dir. Lefkoşa merkez ilçesinin nüfusunun yoğun olması, Ülke 

yönetim merkezi özelliğinden kaynaklanmaktadır (Tablo 2). 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin en fazla nüfusa sahip merkez ilçesi Lefkoşa’dır. Ülke nüfusunun %33’ü 

(2020) Lefkoşa da yaşamaktadır. En az nüfuslu merkez ilçesi Lefke’dir. KKTC’nin toplam nüfusunun %4’ü 

Lefke de yaşamaktadır. Güzelyurt merkez ilçesinin bir bucağı sayılan Lefke, 2019 tarihinden itibaren merkez ilçe 

olarak kabul edilmiştir. Nüfusun diğer merkez ilçelerden daha az nüfuslu olmasının yakın tarihte merkez ilçe 
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statüsü almasından kaynaklı olduğu söylenebilir (Tablo 2). 

 
Tablo 2. İlçelere Göre Toplam Nüfusun Dağılımı (2019-2016) 

 

 
İLÇE ADI 

 
YILLAR 

 
TOPLAM 

 2019 126.111 

LEFKOŞA 
2018 

2017 

122.624 

115.819 

 2016 111.959 

 2019 92.755 

GAZİMAĞUSA 
2018 

2017 

90.190 

85.183 

 2016 82.343 

 2019 91.983 

GİRNE 
2018 

2017 

84.440 

84.509 

 2016 81.661 

 2019 25.199 

GÜZELYURT 
2018 

2017 

24.502 

36.689 

 2016 35.465 

LEFKE 2019 14.749 

 2019 29.911 

İSKELE 
2018 

2017 

29.084 

27.472 

 2016 26.557 

 

Ülkede ekonomik faktörlerin nüfusa olan etkisi büyüktür. İklim şartları elverişli Mesarya ve Güzelyurt ovaları 

verimli toprak yapısıyla tarıma elverişli alanları oluşturmaktadır. Tarım faaliyeti bu alanlarda nüfusun 

toplanmasına neden olmuştur. Beşparmak dağlarının eteklerinde tarım faaliyetlerinin kısıtlılığı bu sahaların tenha 

kalmasına neden olmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin son yıllardaki demografik yapısına bakıldığında 

nüfusunda bir artış söz konusudur. Bu durumun nedeni çok sayıda vatandaşın çalışmak için KKTC’ye yerleşmesi 

nedeniyle olduğu bilinmektedir (Kutoğlu, 2010: 5). Nüfus artışında önemli bir olgu doğurganlıktaki artış, elde 

edilen veriler arasındadır. Ahmet Atasoy’a göre (2011: 42) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde doğum hızının 

sabit bir değerde kalarak veya artması beklenmediği görüşündedir. İşsizlik ve ekonomik ambargolar nedeniyle 

erkek nüfusunun göç etmesine neden olduğu bilinmektedir. Bu nedenlere bağlı olarak doğal nüfus hızında bir 

yavaşlama olduğu doğurganlık hızının düşmesi ile doğru orantılı olduğunu belirtmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

264 
 

 

5. BULGULAR 

 
5.1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yerleşme Adlarının Sınıflandırılması 

 

Yerleşme sahasının geçmişi hakkında bilgi edinebilmek için yer adlarının incelenmesi, yerleşmelerin tarihi de- 

rinliğine ışık tutar (Sarı ve Tepeli, 2012: 171). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konumu itibariyle tarihte çeşitli 

olaylara sahne olmuştur. Egemenliklerin hüküm sürdüğü bir coğrafyada konumlanan Kıbrıs adası, 1571 yılı son- 

rası Türk idarisine girmesiyle daha önce adada yaşamakta olan Venedik halkının vermiş olduğu yer isimlerinde 

değişikliğe gidilmiştir. Türklerin yerleştikleri arazilere kimliklerinden birer parça vererek ve çevresindeki coğrafi 

detaylar çerçevesinde yerleşme adlarına yansıtmışlardır. 1878 yılında adada hüküm süren İngilizler, Türk varlığı- 

nın görünürlüğünü azaltmak için isim verilen bölgelere Rumca karşılıklarını kullanmışlardır. Kıbrıs’ın yerleşme 

adlarına yönelik çalışmaların başlangıcı sayılan 1957 yılında geçekleşen Ankara Harita Genel Komutanlığının 

yapmış olduğu harita’dır. Rum isimleri Türkçeleştirerek ve Rumca olan yer isimlerine uygun Türkçe adlar veri- 

lerek Fiziki Kıbrıs Haritasının yapımına başlanmıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı (1974) sonrası kurulan Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti, 1974 yılı itibariyle egemenliğin bir göstergesi olarak ‘‘Coğrafi Sistemlerin Standartlaşması 

Sürekli Komitesi’’ tarafından yürütülerek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarına Türkçe isimler verilmiş- 

tir (Erciyas, 2010: 13). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde idari sınıflandırmada il yoktur. En büyük yerleşim 

yeri ilçe statüsüdür (Erciyas, 2010: 9). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin idari yapılanmasında yerleşmeler ilçe, 

bucak ve mahalle/köy yerleşmeleri olarak adlandırılmaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 6 merkez ilçe, 

6 bucağı ve 249 mahalle/köy olmak üzere toplam 261 yerleşme adı bulunmaktadır. Lefkoşa, 1 ilçe merkezi, 1 

bucak merkezi ve 54 mahalle/köy ile toplam 56 yerleşim biriminden oluşmaktadır. Gazimağusa, 1 ilçe merkezi, 2 

bucak merkezi ve 59 mahalle/köy ile toplam 62 yerleşim bulunmaktadır. Girne, 1 ilçe merkezi, 1 bucak merkezi 

ve 58 mahalle/köy ile toplam 60 yerleşim bulunmaktadır. Güzelyurt, 1 ilçe merkezi ve 16 mahalle/köy ile toplam 

17 yerleşim bulunmaktadır. İskele, 1 ilçe merkezi, 2 bucak merkezi ve 49 mahalle/köy ile toplam 52 yerleşim 

birimi ve Lefke, 1 ilçe merkezi ve 13 mahalle/köy ile toplam 14 yerleşim biriminden oluşmaktadır. Kuzey Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nde, İskele ve Lefke ilçe merkezi isimleri ve Akdoğan, Çamlıbel, Geçitkale, Mehmetçik, Yeni 

Erenköy bucağı yerleşme isimleri ile aynı mahalle/köy bulunmaktadır. Yerleşme adlarının coğrafya açıdan sınıf- 

landırılması tablosuna (7) eklenmiş olup bağlı oldukları idari birimi belirtilmiştir (Tablo 3). 
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Tablo 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yerleşme Adlarının Coğrafya Açısından Sınıflandırılması 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FİZİKİ 

COĞRAFYA 

 

Bitkilerle İlgili 

Adaçay, Bademliköy, Bağlıköy, Bahçeli, Beyarmudu, Cevizli, Çamlıbel, Çamlıca, 

Çamlıköy, Çayırova, Çınarlı, İncirli, Kapalı Maraş, Karaağaç, Koruçam, Lefke İM24, 

Mersinlik, Mormenekşe, Muratağa, Nergisli, Pamuklu, Sazlıköy, Turunçlu, Yeşilköy, 

Yeşilova, Yeşiltepe, Yeşilyurt, Zümrütköy 

 
Sularla İlgili 

Akçay, Akdeniz, Başpınar (Lefkoşa), Başpınar (Girne), Çağlayan (Girne), Çağla- 

yan (Lefkoşa), Çayönü, Dumlupınar, Gönendere, Kurudere, Pınarbaşı, Pınarlı, Taş- 

kınköy, Taşpınar, Yedidalga, Yeşilırmak 

 

 
Yer Şekilleri ile 

İlgili 

Adatepe, Ağırdağ, Alaniçi, Alemdağ, Altınova, Avtepe, Çukurova, Beşparmak, 

Boğazköy, Boğaz, Boğaziçi, Boğaztepe, Çatalköy, Dağyolu, Derince, Dörtyol, 

Düzova, Gazimağusa İM, Geçitkale (Gazimağusa), Geçitköy, Güneşköy, Kafesli, 

Kalavaç, Kilitkaya, Kocatepe, Kumsal, Kuruova, Mallıdağ, Sandallar, Sınırüstü, 

Şahinler, Tepebaşı (Lefkoşa), Tepebaşı (Girne), Tınaztepe, Vadili, Yalı, Yamaçköy, 

Yarköy, Yeni Boğaziçi 

Kayaçlar ile 

İlgili 
Akova, Aktunç, Boltaşlı, Karakum, Kayalar, Kumyalı, Taşlıca, Tuzluca 

Hayvan Türleri 

ile İlgili 
Akdoğan, Güvercinlik, Kuzucuk, Turnalar 

Rüzgâr veya 

Yönleri ile İlgili 

Aşağı Bostancı, Aşağı Dikmen, Aşağı Girne, Aşağı Karaman, Aşağı Taşkent, Ca- 

mialtı, Esenköy, Esentepe, Karşıyaka, Ortaköy, Yukarı Bostancı, Yukarı Dikmen, 

Yukarı Girne, Yukarı Taşkent 

İklim ile İlgili Yıldırım 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 Merkez İlçe 
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BEŞERİ 

COĞRAFYA 

 

 

 

 

Kişi, Soy ve Boy 

Adı ile İlgili 

Akçiçek, Akkavuk, Akıncılar, Arabahmet, Aslanköy, Aydemet, Aydınköy, Aygün, Baf- 

ra, Baykal, Beyköy, Beylerbeyi, Canbolat, Cengizköy, Cihangir, Doğancı, Doğanköy, 

Erdemli, Ergazi, Ersin Paşa, Gayretköy, Gaziköy, Gaziveren, Gelincik, Gökhan, Gön- 

yeli, Görneç, Güngör, Hamitköy, Harika, Haspolat, Haydarpaşa, İbrahimpaşa, İnönü, 

İsmet Paşa, Kalkanlı, Karamanzade, Karaman (Yukarı Karmi), Karaoğlanoğlu, Kılı- 

çarslan, Korkuteli, Lala Mustafa Paşa (Gazimağusa), Lala Mustafa Paşa (Güzelyurt), 

Lefkoşa İM, Mahmutpaşa, Marmara, Mehmetçik (İskele), Mehmetçik (Lefkoşa), Me- 

riç, Namık Kemal, Ozanköy, Özhan, Paşa Köy, Pertev Paşa, Piyale Paşa (Güzelyurt), 

Piyale Paşa (Gazimağusa), Polat Paşa, Sadrazamköy, Sancar Paşa, Serdarlı, Serhatköy, 

Sipahi, Türk, Türkeli, Türkmenköy, Yavuz, Yılmazköy, Yiğitler, Zafer, Ziyamet 

 
Tarihi Eser 

veya Kavim ile 

İlgili 

Anadolu, Arapköy, Ardahan, Atlılar, Ayyıldız, Balıkesir, Çanakkale, Demirhan, Denizli, 

Edremit, Girne İM, Hisarköy, Ilgaz, İskele İM, Kaleburnu, Kalecik, Kantara, Karpaşa, 

Karakol, Kırıkkale, Kızılay, Kırklar, Kozan, Köprülü, Kurtuluş, Küçükerenköy, Malat- 

ya-İncesu, Minareliköy, Ötüken, Pile, Pirhan, Sakarya (Gazimağusa), Sakarya (Girne), 

Saray, Selimiye, Suriçi, Tirmen, Topçuköy, Yenicami 

İnanış Şekli 

Efsanevi ile 

İlgili 

 
Ergenekon, Dilekkaya, Mevlevi 

Sürekli veya 

Dönemlik Yer- 

leşme ile İlgili 

Ağıllar, Alayköy, Bahçelievler, Büyükkonuk, Göçeri, Göçmenköy, Güzelyurt İM, 

Kanlıköy, Köşklüçiftlik, Mutluyaka, Şirinevler, Ulukışla, Yayla (Girne), Yayla (Gü- 

zelyurt), Yedikonuk, Yeniceköy, Yeni Erenköy, Yenikent, Yenişehir, Yuvacık 

Ekonomik Faa- 

liyetler ile İlgili 

Balalan, Değirmenlik, Gemikonağı, İplikpazarı, Kaplıca, Kömürcü, Küçük Kay- 

maklı, Sütlüce, Tuzla, Zeybekköy, Zeytinlik Kesim, Zeytinlik Köy 

Araştırma sahasında yer alan 110 yerleşmenin adı Fiziki coğrafya unsurlarından, 144 yerleşim adının ise Beşeri coğ- 

rafya unsurlarından etkilenmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşme adlarının Beşeri coğrafya unsurlarından 

etkilenme oranı Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenenlere göre daha fazladır. Araştırma sahasında yer alan 110 

(%43) yerleşme birimi Fiziki coğrafya ve 144 Beşeri coğrafya unsurlarından (%57) isimlerini almıştır (Grafik 1). 

 

Grafik 1. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kökenini Beşeri ve Fiziki Coğrafyadan Alan Yerleşme Adları 

Araştırma sahasında, Fiziki unsurlardan etkilenilerek verilen yerleşme isimlerinin yerleşmenin sürekliliğinin ko- 

runması ve doğal faktörleri göz önünde bulundurularak verildiği tespit edilmiştir. Araştırma sahasında Beşeri 

coğrafya unsurlarından etkilenilerek verilen yerleşme adlarının, yerleşme biriminin özelliği ve tarihsel süreç- teki 

rolü üzerinde etkili olmaktadır. Barış Harekâtından (1974) sonra yeni idari yapılanma ile birlikte ‘‘Coğrafi 

İsimlerin Standartlaştırılması Sürekli Komitesi’’ yerleşme birimlerinin Türkçeleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır. 
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Beşeri coğrafya unsurlardan ismini alan yerleşme adları tarihte önemli olay ve kişileri yaşatılması amacı etkili 

olarak yerleşme birimlerine yansımıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Fiziki coğrafya unsurlarından ismini 

alan yerleşme adlarından en fazla yer şekilleri, bitkilerle, sularla, rüzgâr veya yönleri, kayaçlarla, hayvan türleri 

ve iklim ile ilgilidir (Grafik 2). Araştırma sahası KKTC’de, 110 yerleşim adı Fiziki coğrafya unsurlarından etki- 

lenmiştir. Fiziki coğrafya unsurlarından ismini alan yerleşme adlarından yer şekilleri (%35), bitkilerle (%25), su- 

larla (%14), rüzgâr veya yönleri (%14), kayaçlarla (%7), hayvan türleri (%4) ve iklim (%1) ile ilgilidir (Grafik 2). 

Grafik 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kökenini Fiziki Coğrafyadan Alan Yerleşme Adları 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa İlçesi’nde adlarını Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenerek alan yer- 

leşmeler içinde yer şekilleri ilgili yerleşme adları fazladır. Adını Fiziki unsurlardan alan 11 yerleşmenin, 6’sı yer 

şekilleri, 3’i sularla ve 2’si rüzgâr veya yönleri ile ilgilidir. Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenilerek verilen 

yerleşme adlarının sınıflandırılmasında; bitki türleri, kayaçlar, hayvan türleri ve iklim ile ilgili yerleşme isimleri 

bulunmamaktadır. Gazimağusa İlçesi’nde adlarını Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenerek alan yerleşmeler 

içinde yer şekilleri ile ilgili yerleşme adları fazladır. 

Adını Fiziki unsurlardan alan 29 yerleşmenin, 10’u yer şekilleri, 9’u bitkilerle, 5’i sularla, 2’si kayaçlarla, 2’si 

hayvan türleri ve 1’i iklim ile ilgilidir. Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenilerek verilen yerleşme adlarının 

sınıflandırılmasında; rüzgâr veya yönleri ile ilgili yerleşme isimleri bulunmamaktadır. Girne İlçesi’nde adlarını 

Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenerek alan yerleşmeler içinde yer şekilleri ile ilgili yerleşme adları fazladır. 

Adını Fiziki unsurlardan alan 32 yerleşmenin, 11’i yer şekilleri, 9’u rüzgâr veya yönleri, 6’sı bitkilerle, 4’ü sularla 

ve 2’si kayaçlar ile ilgilidir. Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenilerek verilen yerleşme adlarının sınıflandırılma- 

sında; hayvan türleri ve iklim ile ilgili yerleşme isimleri bulunmamaktadır. 

Güzelyurt İlçesi’nde adlarını Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenerek alan yerleşmeler içinde yer şekilleri ve rüzgâr 

veya yönleri ile ilgili yerleşme adları fazladır. Adını Fiziki unsurlardan alan 6 yerleşmenin, 2’si yer şekilleri, 2’si rüz- 

gâr veya yönleri, 1’i bitki türleri ve 1’i sular ile ilgilidir. Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenilerek verilen yerleşme 

adlarının sınıflandırılmasında; kayaç, hayvan türleri, rüzgâr veya yönleri ve iklim ile ilgili yerleşme isimleri bulun- 

mamaktadır. İskele İlçesi’nde adlarını Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenerek alan yerleşmeler içinde yer şekilleri 

ile ilgili yerleşme adları fazladır. Adını Fiziki unsurlardan alan 24 yerleşmenin, 10’u yer şekilleri, 7’si bitki türleri, 

4’ü kayaçlar, 2’si hayvan türleri ve 1’i rüzgâr veya yönleri ile ilgilidir. Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenilerek 

verilen yerleşme adlarının sınıflandırılmasında; su isimleri ve iklim ile ilgili yerleşme isimleri bulunmamaktadır. 

Lefke İlçesi’nde adlarını Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenerek alan yerleşmeler içinde bitki türleri ile ilgili 

yerleşme adları fazladır. Adını Fiziki unsurlardan alan 8 yerleşmenin, 5’i bitki türleri ve 3’ü su ile ilgilidir. Fi- 

 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

268 
 

 

ziki coğrafya unsurlarından etkilenilerek verilen yerleşme adlarının sınıflandırılmasında; yer şekilleri, kayaçlar, 

hayvan türleri, rüzgâr veya yönleri ve iklim ile ilgili yerleşme isimleri bulunmamaktadır. Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti, Beşeri coğrafya unsurlarından ismini alan yerleşme adlarından en fazla kişi, soy ve boy, tarihi eser 

veya kavim, sürekli veya dönemlik yerleşme, ekonomik faaliyetler ve inanış şekli efsanevi ile ilgilidir (Grafik 3). 

Araştırma sahası KKTC’de, 144 yerleşim adı Beşeri coğrafya unsurlarından etkilenmiştir. Beşeri coğrafya 

unsurlarından ismini alan yerleşme adlarından kişi, soy ve boy (%49), tarihi eser veya kavim (%27), sürekli veya 

dönemlik yerleşme (%14), ekonomik faaliyetler (%8) ve inanış şekli efsanevi (%2) ile ilgilidir (Grafik 3). 
 

Grafik 3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kökenini Beşeri Coğrafyadan Alan Yerleşme Adları 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşa İlçesi’nde adlarını Beşeri coğrafya unsurlarından etkilenerek alan yer- 

leşmeler içinde kişi, soy ve boy adı ilgili yerleşme adları fazladır. Adını Beşeri unsurlardan alan 45 yerleşmenin, 

23’ü kişi, soy ve boy, 10’u tarihi eser veya kavim, 8’i sürekli veya dönemlik yerleşme, 3’ü ekonomik faaliyetler 

ve 1’i inanış şekli efsanevi ile ilgilidir. Gazimağusa İlçesi’nde adlarını Beşeri coğrafya unsurlarından etkilenerek 

alan yerleşmeler içinde kişi, soy ve boy adı ile ilgili yerleşme adları fazladır. Adını Beşeri unsurlardan alan 31 

yerleşmenin, 15’i kişi, soy ve boy, 11’i tarihi eser veya kavim, 2’si sürekli veya dönemlik yerleşme, 2’si ekono- 

mik faaliyetler ve 1’i inanış şekli efsanevi ile ilgilidir. 

Girne İlçesi’nde adlarını Beşeri coğrafya unsurlarından etkilenerek alan yerleşmeler içinde kişi, soy ve boy adı 

ile ilgili yerleşme adları fazladır. Adını Beşeri unsurlardan alan 27 yerleşmenin, 12’si kişi, soy ve boy, 9’u tarihi 

eser veya kavim, 3’ü sürekli veya dönemlik yerleşme ve 3’ü ekonomik faaliyetler ile ilgilidir. Beşeri coğrafya un- 

surlarından etkilenilerek verilen yerleşme adlarının sınıflandırılmasında; inanış şekli efsanevi ile ilgili yerleşme 

isimi bulunmamaktadır. Güzelyurt İlçesi’nde adlarını Beşeri coğrafya unsurlarından etkilenerek alan yerleşmeler 

içinde kişi, soy ve boy adı ile ilgili yerleşme adları fazladır. Adını Beşeri unsurlardan alan 11 yerleşmenin, 7’si 

kişi, soy ve boy adı, 3’ü sürekli veya dönemlik yerleşme ve 1’i inanış şekli efsanevi ile ilgilidir. Beşeri coğrafya 

unsurlarından etkilenilerek verilen yerleşme adlarının sınıflandırılmasında; tarihi eser veya kavim ve ekonomik 

faaliyetler ile ilgili yerleşme isimleri bulunmamaktadır. İskele İlçesi’nde adlarını Beşeri coğrafya unsurlarından 

etkilenerek alan yerleşmeler içinde kişi, soy ve boy adı ile ilgili yerleşme adları fazladır. Adını Beşeri unsurlardan 

alan 25 yerleşmenin, 10’u kişi, soy ve boy, 8’i tarihi eser veya kavim, 4’ü sürekli veya dönemlik yerleşme 

ve 3’ü ekonomik faaliyetler ile ilgilidir. Beşeri coğrafya unsurlarından etkilenilerek verilen yerleşme adlarının 

sınıflandırılmasında; inanış şekli efsanevi ile ilgili yerleşme isimi bulunmamaktadır. Lefke İlçesi’nde adlarını 

Beşeri coğrafya unsurlarından etkilenerek alan yerleşmeler içinde kişi, soy ve boy adı ile ilgili yerleşme adları 

fazladır. Adını Fiziki unsurlardan alan 5 yerleşmenin, 3’ü kişi, soy ve boy adı, 1’i tarihi eser veya kavim ve 1’i 

ekonomik faaliyetler ile ilgilidir. Beşeri coğrafya unsurlarından etkilenilerek verilen yerleşme adlarının sınıflan- 

 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

269 
 

 

dırılmasında; sürekli veya dönemlik yerleşme ve inanış şekli ile ilgili yerleşme isimleri bulunmamaktadır. Kıbrıs 

Türk Cumhuriyeti’nde toplam analiz edilen 261 yerleşme adı vardır. Gazimağusa (2), Girne (1), İskele (3) ve 

Lefke (1) merkez ilçe ve bucak ismi ile aynı mahalle/köy bulunmaktadır. Kökenini coğrafyadan alan yerleşme 

adlarının grafiğine (7) eklenmemiştir (Grafik 4). Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 110 yerleşmenin 38’i yer 

şekilleri, 28’i bitkilerle, 16’sı sularla, 15’i rüzgâr veya yönleri, 8’i kayaçlarla, 4’ü hayvan türleri ve 1’i iklim ile 

ilgilidir. Adlarını Beşeri coğrafya kökenli alan 144 yerleşmenin 70’i kişi, soy ve boy adı, 39’u tarihi eser veya 

kavim, 20’si sürekli veya dönemlik yerleşme, 12’si ekonomik faaliyetler ve 3’ü inanış şekli efsanevi ile ilgilidir 

(Grafik 4).Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşme adlarının; %27,6’sı kişi, soy ve boy adı, %15,4’ü tarihi 

eser veya kavim, %15’i yer şekilleri, %11’i bitkilerle, %7,9’u sürekli veya dönemlik yerleşme, %6,3’ü sularla, 

%5,9’u rüzgâr veya yönleri, %4,7’si ekonomik faaliyetler, %3,1’i kayaç, %1,6’sı hayvan türleri, %1,2’si inanış 

şekli efsanevi ve %0,4’ü iklim ile ilgilidir (Grafik 4). 

Grafik 4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kökenini Coğrafyadan Alan Yerleşme Adları 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde analiz edilen 261 yerleşmenin Fiziki coğrafya unsurlarından en fazla etki- 

lenilerek verilen yer şekilleri (38) mekânın coğrafi konumlarına ve fiziki özelliklerinden etkilenerek yerleşme 

adlarına yansımıştır. Fiziki coğrafya unsurlarından en az etkilenen iklim ile ilgili 1 yerleşme adı vardır. İklim ile 

ilgili Gazimağusa merkez ilçesinde yer alan Yıldırım mahalle/köyü’dür. Kökenini Fiziki coğrafyadan alan yerleş- 

me adları içerisinde en az olanıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde analiz edilen 261 yerleşmenin 

Beşeri coğrafya unsurlarından en fazla etkilenilerek verilen kişi, soy ve boy adı (70)’dır. Beşeri coğrafya unsurların- 

dan en az etkilenen inanış şekli efsanevi ile ilgili 3 yerleşme adı vardır. İnanış şekli efsanevi ile ilgili Lefkoşa ilçesi 

Değirmenlik bucağındaki Dilekkaya, Gazimağusa ilçesi Geçitkale bucağındaki Ergenekon ve Güzelyurt merkez 

ilçesindeki Mevlevi mahalle/köyü’dür. Kökenini Beşeri coğrafyadan alan yerleşme adları içerisinde en az olanıdır. 

Özcan Başkan’a göre (1971: 241) kişi isimleri veya bey eki alarak oluşan yerleşme adlarının İslamiyet’e ve 

derebeylik sistemleri gibi önemli hususlar sonucunda oluşabileceğini vurgulamıştır. Kıbrıs Barış Harekâtı (1974) 

sonrası değiştirilen yerleşme adlarının; Türk kültürü özelliklerini yansıtması ve KKTC için önemli kişi, soy ve 

boy adlarının yerleşme adlarında sıklıkla kullanılması unutulmaması amacıyla mahalle/köylerde vücut bulmuştur. 

6. Sonuç 
 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşme adlarının coğrafi özellikleri adlı çalışmamızda 261 yerleşme adı tespit 

edilmiştir. Yer adlarının coğrafi esaslarını nedensellik ve dağılış niteliklerine göre sınıflandırılmıştır. İdari yapı 
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verileri dikkate alınarak yapılan kökenini Beşeri ve Fiziki coğrafyadan alan yerleşme adlarının coğrafya açısın- 

dan sınıflandırılması yapılmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yerleşme adlarının Fiziki ve Beşeri unsur- 

ların yerleşmelerin isimlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Sahada, analiz edilen 261 yerleşme adının Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenen 110 (%43) yerleşme ve Beşeri 

coğrafya unsurlarından 144 (%57) etkilenen yerleşme adı tespit edilmiştir. Fiziki unsurlar içerisinde yer şekilleri 

ile ilgili (38) yerleşme adları, Beşeri unsurlar içerisinde ise kişi, soy ve boy adı ile ilgili (70) yerleşme adları ön 

plana çıkmaktadır. Fiziki coğrafya unsurlarından etkilenen yerleşme isimleri dağ, ova, tepe, kayaç yapısı, bitki 

örtüsü, akarsular, göller ve yakınlık - uzaklık kavramlarına göre belirlenen yerleşme isimleridir. Doğal ortam - in- 

san etkileşiminin yerleşme isimlerine yansıması coğrafi özelliklerin dikkate alınarak verilmesi ile ilgilidir. Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ilçe merkezlerinden kırsal alanlara gidildikçe yerleşme adlarını belirleyen doğal 

faktörlerden esinlenerek oluşturulmasında coğrafi koşulların göz ardı edilmediğinin bir göstergesidir. 

Sahada analiz edilen yerleşme adlarının analizinde yer şekillerinin (38) yer adlarına yansıması bölgenin yapısı 

hakkında genel bir bilgi vermesi amacıyla yerleşme adlarında yer bulmuşlardır. Fiziki coğrafya unsurlarından 

etkilenen yer şekilleri ile ilgili yerleşme adlarının başında gelen; Adatepe, Ağırdağ, Alaniçi, Alemdağ, Altınova, 

Avtepe, Çukurova, Beşparmak, Boğazköy, Boğaz, Boğaziçi, Boğaztepe, Çatalköy, Dağyolu, Derince,Dörtyol, 

Düzova, Gazimağusa İM, Geçitkale (Gazimağusa), Geçitköy,Güneşköy, Kafesli, Kalavaç, Kilitkaya, Kocatepe, 

Kumsal, Kuruova, Mallıdağ, Sandallar, Sınırüstü, Şahinler, Tepebaşı (Lefkoşa), Tepebaşı (Girne), Tınaztepe, Va- 

dili, Yalı, Yamaçköy, Yarköy ve Yeni Boğaziçi mahalle/köyüdür. 

Araştırma sahasında, Beşeri coğrafya unsurlardan etkilenerek verilen yerleşme adlarının tarihte yaşanan olay- 

ların hatırlanması nedeniyle yer adlarına yansımıştır. Lefke merkez ilçesinde Cengizköy yerleşmesinin adının 

verilmesi köyün yakınlarına düşen şehit Pilot Cengiz Topel isminden almıştır. Bunun gibi 6 ilçede paşa, ağa ve 

bey adlarının da verildiği tespit edilmiştir.Saha araştırmasından yola çıkarak tarihte yer edinmiş kişi, soy ve boy 

adlarını günümüzde de yaşatmak amacıyla ‘‘Coğrafi İsimlerin Standartlaştırılması Sürekli Komitesi’’ tarafından 

yerleşme birimlerinin Türkçeleştirilmesi çalışmalarında tarihte yer edinmiş kişi, soy ve boyları günümüzde de 

yaşatma amacı etkili olduğu söylenebilir. 

Beşeri coğrafya unsurlarından etkilenen yer şekilleri ile ilgili yerleşme adlarının başında gelen; Akçiçek, Akka- 

vuk, Akıncılar, Arabahmet, Aslanköy, Aydemet, Aydınköy, Aygün, Bafra,Baykal, Beyköy, Beylerbeyi, Canbolat, 

Cengizköy, Cihangir, Doğancı, Doğanköy, Erdemli, Ergazi, Ersin Paşa,Gayretköy, Gaziköy, Gaziveren, Gelincik, 

Gökhan, Gönyeli, Görneç, Güngör, Hamitköy, Harika, Haspolat, Haydarpaşa,İbrahimpaşa, İnönü, İsmet Paşa,- 

Kalkanlı, Karamanzade, Karaman (Yukarı Karmi), Karaoğlanoğlu, Kılıçarslan, Korkuteli, Lala Mustafa Paşa 

(Gazimağusa), Lala Mustafa Paşa (Güzelyurt), Lefkoşa İM, Mahmutpaşa, Marmara, Mehmetçik (İskele), Meh- 

metçik (Lefkoşa), Meriç, Namık Kemal, Ozanköy, Özhan, Paşa Köy, Pertev Paşa, Piyale Paşa (Güzelyurt), Piyale 

Paşa (Gazimağusa), Polat Paşa, Sadrazamköy, Sancar Paşa, Serdarlı, Serhatköy, Sipahi, Türk, Türkeli, Türkmen- 

köy, Yavuz, Yılmazköy, Yiğitler, Zafer ve Ziyamet mahalle/köyüdür. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genel coğrafya özelliklerini temel alarak analiz edilen 261 yerleşme adın da 

Türklük bilinci ve tarihi ile ilgili birçok yerleşim adı dikkat çekmektedir. Yerleşme adları, mekânın coğrafi konu- 

mu ve özellikleri, yerleşim yerlerinin tarihi, yapısı ve durumu hakkında bilgi edinilmesine olanak sağlamaktadır. 

Araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşme adlarının coğrafi özelliklerini ortaya koymuştur. 

Fiziki unsurlar içerisinde yer şekilleri ile ilgili yerleşme adlarının, beşeri unsurlar içerisinde ise kişi, soy ve boy 

adı ile ilgili yerleşme adlarının sahada daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Asırlardır adadaki Türk varlığının son 

tezahürü olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu kadim kültürünü yerleşme isimlerine Fiziki ve Beşeri coğrafya 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

271 
 

 

etkisiyle aktarmışlardır. Bu doğrultuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerleşmelerinin adlandırılmasın da Türk 

kültürünün etkileri görülmektedir. Sonuç olarak; her medeniyet kendi kültürel özelliklerini yer isimlerinde yan- 

sıtmaktadır. Yerleşme isimleri milletlerin kültür havuzlarıdır. 
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ÖZET 
 

Bu çalışmanın amacı araştırmacılar tarafından oluşturulan “Merhamet Temelli Psikoeğitim Programının” öğren- 

cilerin merhamet düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma kapsamında 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılın- 

da İstanbul ilinde öğrenimlerine devam eden 12. Sınıf düzeyini tamamlamış üniversiteye hazırlanan 5 kadın 5 er- 

kek öğrenci ile çalışılmıştır. Öğrenciler seçilirken 24 gönüllü öğrencinin doldurduğu “Merhamet Ölçeği” toplam 

puanları düşük düzeyde olan 10 öğrenci seçilmiştir. Deneysel araştırma yöntemi araştırmacılar tarafından “ Tek 

Grup Ön Test/Son Test Modeli” olarak belirlenmiştir. Öğrencilere Psikoeğitim programına başlamadan “Merha- 

met Ölçeği” öntest olarak uygulanmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilere araştırmacılar tarafından oluşturulan 10 

hafta süren “Merhamet Temelli Psikoeğitim Programı” uygulanmıştır. Program uygulandıktan sonra öğrencilere 

“Merhamet Ölçeği” son test olarak uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda Merhamet Ölçeğinden elde edilen 

deney ön test ortalaması ile deney son test ortalaması arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05). 

1.GİRİŞ 

Merhamet evrensel bir kavramdır. Merhamet kavramına toplumun inanmış olduğu dinler ve hümanist yaklaşımlar 

önem verir. (Dalgalı ve Gürses, 2018). Latince anlamı derdini başkası ile paylaşmak olan “compassion” olarak ifade 

edilen bir kelimedir. Merhamet köken olarak Arapçadır. Türk dil kurumuna göre merhamet başka bir canlının kar- 

şılaştığı kötü durumdan dolayı üzüntü ve acıma olarak ifade edilir (TDK, 2021). Gilbert’e göre (2005) merhamet; 

başkasının acısını giderme isteğini, acının kaynağını anlamayla ilgili bilişsel süreci ifade eder. Merhamet kavramını 

içeren eylemlerde bulunmak merhamet göstermektir. Yani merhamet; güdü, duygu, düşünce ve davranışın bileşimi 

ile oluşur. Güdü kişinin kendisi dışındaki canlılar için eylemde bulunma isteğidir. Duygu ise o canlıların içinde bu- 

lunduğu durum için üzülme sürecini ifade eder. Düşünce ise canlıların acılarına ortak olma ve acılarını gidermeye 

istekli olmak anlamını taşır. Davranış sürecinde ise artık eyleme geçme vardır. Diğer canlıların sıkıntılarını gidere- 

bilmek için eyleme geçer ve gayret gösterir. Sprecher ve Fehr’ in (2005) çalışmalarında ise merhamet merhametli 

(duyarlı) sevgi olarak kavramsallaştırılmıştır. Merhametli (duyarlı) sevgi, diğer insanları sıkıntılı ve ihtiyaç duy- 

dukları zamanlarında onları desteklemeye yönelik, davranışsal, bilişsel ve duygusal bir tutum olarak belirtilmiştir. 

Kültürümüzde merhametin kavramı çok önemlidir. Örnek olarak Selçuklu Devleti’nin simgesi olan aynı zamanda 

Cumhurbaşkanlığı forsunda da kullanılan “Sekiz Köşeli Yıldız” da sekiz ilkeden biri merhamet ve şefkattir ( Dalgalı 

ve Gürses, 2018). Merhamet günlük yaşamda çoğu zaman diğer kelimeler ile karıştırılır. Acımak kelimesi merhamet 

ile en çok karşılaştırılan kelimelerden birisidir. merhamet kavramı saygı ve ilgi temelli bir yaklaşımı içerir ve karşı 

tarafa olumlu bir izlenim oluşturur. Acımak ise tersine olumlu bir izlenim oluşturmaz. Sempati kelimesi merhamet 

ile karıştırılan bir diğer kelimedir. Merhamet sempati kavramına göre karşıdaki kişiye sıkıntı içerisinde olduğu 

zaman eylem içeren tepkiler içermektedir. Son olarak merhamet ile karıştırılan diğer kelime ise empatidir. Empati 

karşıdaki kişinin acılarını anlamaya çalışmaktır. Merhamet anlamaya çalışmaktan öteye karşıdaki canlının acılarını 

yok etmek veya azaltmak için doğrudan eyleme geçme ilkesini içerisinde barındırır (Akdeniz ve Deniz, 2016). 
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2. Araştırmanın Amacı 
 

Bu çalışmanın amacı araştırmacılar tarafından oluşturulan “Merhamet Temelli Psikoeğitim Programının” öğren- 

cilerin merhamet düzeylerine etkisinin incelenmesidir. 

3. Problem Cümlesi 
 

Merhamet Temelli Psikoeğitim Programı öğrencilerin Merhamet düzeyleri üzerinde etkili midir? 

4.Yöntem 

4.1.Araştırma Modeli 

Araştırma Modeli/Deseni “ Tek Grup Ön Test/Son Test Modeli” olarak belirlenmiştir. Deney ve Kontrol grupları oluş- 

turularak Merhamet Ölçeği Toplam puanı düşük olan öğrenciler deney grubuna, yüksek olan öğrenciler kontrol guru- 

buna alınmıştır. Deney gurubunda olan öğrencilere Merhamet Temelli Eğitim Programı uygulanarak eğiti programının 

etkililiği öntest – sontest uygulanarak ortaya konulmaya çalışılmıştır (Karasar, 2005). Araştırmada katılımcıların seçi- 

minde ölçeklerden düşük puan alanlar araştırmaya dahil edilmiş olup yüksek puan alanlar araştırma dışında tutularak 

gruptan olabildiğince yüksek verim elde edebilecek üyelerin alınması amaçlanmıştır. Puanları birbirine yakın olan 

gönüllü bireyler kura yöntemiyle seçkisiz olarak deney ve kontrol grubu olarak ataması yapılmıştır (Karasar, 2005). 

4.2. Örneklem/Araştırma Grubu 
 

Araştırma kapsamında 2020 – 2021 Eğitim Öğretim Yılında İstanbul ilinde öğrenimlerine devam eden 12. Sınıf 

düzeyini tamamlamış üniversiteye hazırlanan 12 kadın 12 erkek toplam 24 öğrenci ile çalışılmıştır. Öğrenciler 

seçilirken 24 gönüllü öğrencinin doldurduğu “Merhamet Ölçeği” toplam puanları düşük düzeyde olan 5 kadın 5 

erkek toplam 10 öğrenci seçilmiştir. 

4.3. Veri Toplama Araçları 

 
4.3.1. Merhamet Ölçeği 

 

Araştırmada kullanılan ölçek, Pommier (2011) tarafından geliştirilmiş, (Akdeniz ve Deniz, 2016: 52) tarafından 

Türkçeye uyarlanmıştır. Merhamet Ölçeği, 24 maddelik bir likert tipi ölçektir. Ölçek 6 boyuttan oluşmaktadır. 

Bunlar; sevecenlik, umursamazlık, paylaşımların bilincinde olma, bağlantısızlık, bilinçli farkındalık, ilişki kes- 

me şeklindedir. Umursamazlık, bağlantısızlık, ilişki kesme alt boyutları tersten puanlanmaktadır. Diğer boyutlar 

ise olumlu cevap seçeneği 5, olumsuz cevap seçeneği 1 olacak şekilde puanlanmaktadır. Alt boyutların ayrı ayrı 

puanlanması gerektiği zaman tersten puanlama gerek görülmemiştir. 

Akdeniz ve Deniz (2016) tarafından gerçekleştirilen ölçeğin alt boyutlarının Cronbach Alfa güvenirliği 0,60 ile 0,75 

arasındadır. Cronbach Alfa analizlerine göre Sevecenlik alt ölçeği için .80, umursamazlık alt ölçeğinde .65, payla- 

şımların bilincinde olma .65, bağlantısızlık alt ölçeğinde .66, bilinçli farkındalık alt ölçeğinde .71, ilişki kesme alt 

ölçeğinde .70 ve ölçeğin bütününde ise .78 güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır (Akdeniz ve Deniz, 2016: 54-55). 

4.4. Verilerin Çözümü ve Yorumlanması 
 

Araştırmada toplanan verilerin istatistiksel analizleri SPSS İstatistik 26 versiyonu ile gerçekleştirilmiştir. Araştır- 

maya katılan kişilerin merhamet ve ölçeklerinin ortalama ve standart sapma değerleri bulunmuştur. 
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Merhamet ölçeklerinde deney ön test, ve deney son test gruplarının ortalamaları arasında farklılık olup olmadı- 

ğının tespiti için Wilcoxon İlişkili İki Örneklem Testi kullanılmıştır. Tüm çalışmada anlamlılık düzeyleri 0,05 ve 

0,001 değerleri dikkate alarak gerçekleştirilmiştir. 

5. Bulgular ve Yorum 
 

Merhamet ölçeği için kontrol ön test, deney ön test, kontrol son test ve deney son test olmak üzere 2 farklı grup 

oluşturulmuştur. Her bir grupta on kişi mevcuttur. Oluşturulan kontrol ön test, deney ön test, kontrol son test ve 

deney son test gruplarına Merhamet Ölçeği uygulanmış olup, elde edilen ortalama ve standart sapma değerleri 

Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Merhamet grupları arasındaki anlamlılık düzeyleri 
 

  N Mean Std. Deviation p değeri 

Merhamet Ölçeği 
Deney Ön Test Ortalaması 10 2,6826 ,16657 ,005* 

Deney Son Test Ortalaması 10 3,2375 ,14836  

Anlamlılık düzeyleri: *p<0,05, **p<0,01 

Merhamet ölçeğinden elde edilen deney ön test ortalaması ile deney son test ortalaması arasındaki fark anlamlı 

bulunmuştur (p<0,05). 

Öğrencilere uygulanan merhamet temelli psikoeğitim programı öğrenciler üzerinde etkili olmuştur. 
 

6. Tartışma ve Yorum 
 

Araştırma sonuçları kapsamında ilgili alanyazın incelendiğinde deney grubu öğrencilerinin merhamet seviyele- 

rindeki artışın kontrol grubu öğrencilerinde görülmemiş olması programın etkililiği ile açıklanabilir. Bu bulgu 

Avşaroğlu (2019), Genç (2018), merhamet geliştirme programına katılan kişilerin katılmayanlara göre merhamet 

puanlarının artması ilgili araştırmalar ile sonuçlar açısından benzerlik göstermektedir. 

7. Sonuç ve Öneriler 

 
7.1. Uygulayıcılara Öneriler 

 

Farklı örneklem grupları ile çalışmanın etkililiği sınanabilir. Özellikle merhamet gibi önemli bir kişilik özelliği- 

nin gelişme gösterdiği dönem olan okul öncesi ve ilkokul dönemlerinde öğrencilerin gelişim özelliklerine uygun 

olan eğitim programları yapılabilir. Aynı zamanda ailelere yönelik olarak merhamet kavramının bireylerde geliş- 

mesi için rol model olmaları gerekliliğini içeren farkındalık programları yapılabilir. 

7.2. Araştırmacılara Öneriler 

Farklı değişkenler ile çalışma yeniden organize edilebilir Örneklem grubunun sayısı ve çeşitliliği artırılarak yeni 

araştırmalar planlanabilir. 
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ÖZET 
 

Bu araştırmanın amacı; öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışlarının 

öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerindeki etkiyi saptamaktır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 

Eğitim Öğretim yılında Batı Karadeniz Bölgesindeki bir ilçede özel ve resmi eğitim kurumlarında görev yap- 

makta olan 366 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak öğretmenlerin demografik 

özelliklerini araştırmak üzere bir kişisel bilgiler bölümü, okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış- larını 

ölçmek için 33 maddeden oluşan “Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışları Ölçeği” ve 

öğretmenlerin örgütselbağlılık düzeylerini ölçek üzere 17 maddeden oluşan “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” kullanıl- 

mıştır. Araştırmada verilerin analizi için frekans, yüzde, aritmetik ortalama, bağımsız gruplar için t testi, tek yön- 

lü varyans analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre öğretmen 

algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının 

yüksek olduğu saptanmıştır. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışlarının 

cinsiyet değişkenine göre farklılaşmadığı, mesleki kıdem ve okul türü değişkenine göre farklılaştığı bulunmuş- 

tur. Öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarının ise cinsiyet, mesleki kıdem ve okul türü değişkenine göre farklılaştığı 

bulunmuştur. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları ile öğretmenlerin 

örgütsel bağlılık düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma so- 

nuçları ve alanyazındaki araştırma sonuçlarına göre okul yöneticilerinin sergiledikleri tutum ve davranışların 

demokratiklik düzeyi arttıkça öğretmenlerin çalıştıkları kuruma ait örgütsel bağlılıklarının arttığı söylenebilir. 

Abstract 

 
The purpose of this research is to determine the effect of the democratic attitudes and behaviors of school ad- 

ministrators’ on teachers’ organizational commitment levels according to teacher perceptions. The sample of 

the research consists of 366 teachers working in private and public education institutions in a province in the 

Western Black Sea Region in the 2020-2021 academic year. As a data collection tool, to investigate the teac- 

hers’ demographic characteristics, a personal information section; to measure school administrators’ democratic 

attitudes and behaviors, a 33-item “Democratic Attitude and Behaviors Scale of School Administrators” and to 

measure teachers’ organizational commitment levels, a 17-item “Organizational Commitment Scale” were used. 

In the study, to analyze the data, frequency, percentage, arithmetic mean, t test for independent groups, one-way 

analysis of variance, correlation analysis and regression analysis were used. The research results concluded that 

according to teachers’ perception, the democratic attitudes and behaviors of school administrators and organiza- 

tional commitment of teachers are relatively high. The findings revealed that according to teachers’ perception, 

the democratic attitudes and behaviors of school administrators does not differ according to the gender variable, 
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but according to the variable of professional seniority and school type. It was observed that the organizational 

commitment of the teachers differed according to the variables of gender, professional seniority and school type. 

According to teachers ‘perceptions, it was concluded that there is a positive and significant relationship between 

the democratic attitudes and behaviors of school administrators and the teachers’ organizational commitment 

levels. According to the results of the research and the results of the research in the literature, it can be said that 

as the level of democracy of the attitudes and behaviors of school administrators increases, the organizational 

commitment of the teachers to the institution they work for increases. 

Giriş 
 

Eğitim, toplumsal bir kurumdur ve bireyin toplumsallaşma sürecinde bilgi, beceri ve tutumlarını değiştirme ve 

geliştirme sürecine hizmet eder. Eğitim sürecinin sağlıklı ilerlemesi ise örgütlenmiş bir yapıyı zorunlu kılmakta- 

dır. Türk Eğitim Sistemi, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda belirlenmiş olan amaçlara okul alt sistemleri ile ulaş- 

maya çalışmaktadır (Uğurlu, 2017:1). Eğitim sistemlerinin tesirli olması eğitim kurumlarının etkili yönetimi ile 

sağlanabilir (Eren, 2011:3). Okulları metaforik olarak geleceğin inşa edildiği kurumlar şeklinde tanımlarsak bu 

kurumlarda eğitim-öğretim sürecinin yönetilmesinde aktif rol üstlenen okul yöneticilerinin tutum ve davranışla- 

rının önemi tartışılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bilim ve teknolojideki gelişmeler, küreselleşme, değişen eğitim politikaları, sosyo-ekonomik gelişmeler okulla- 

rın misyon ve vizyonlarını yerine getirme sürecinde yöneticilerin benimsemiş oldukları yönetim anlayışlarında 

da birtakım değişiklikleri beraberinde getirmiştir. Bu bağlamda emir komuta mekanizmasına dayanan geleneksel 

yönetim anlayışının günümüz okul sistemlerinde çalışmadığı ve çalışmayacağı muhakkaktır. Dolayısıyla okul 

yöneticilerinin demokratiklik, liderlik, kurum kültürü oluşturma gibi birtakım vasıflara sahip olması ve bunları 

destekleyen bir yönetim anlayışı benimsemeleri gerekmektedir. 

Örgütsel amaç ve çıkarların gerçekleşmesinde bireyin örgütsel bağlılık duygusu ile yetenek ve gayretini bu 

doğrultuda odaklaması önemli bir faktördür (Koç, 2009:201). Örgüt hedeflerini büyük ölçüde gerçekleştirmek 

için yönetimde planlamaya, örgütlemeye, koordinasyona ve kontrole önem veren bir yönetim anlayışı ile örgütsel 

bir iklim oluşturulmalıdır (Çiçek, 2019:2). Bu noktada okul yöneticilerinin öğretmenlerin yetenek ve gayretlerini 

okulun amaçları doğrultusunda odaklaması için örgütsel bağlılığın öneminin de bilincinde olması gerekmektedir. 

Okul yöneticilerinin bahse konu olan eğitim örgütü olan okulların amaçlarına ulaşması için eğitim kurumlarının 

çarkları olarak nitelendirebileceğimiz öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine olumlu katkı sağlayacak de- 

mokratik bir yönetim anlayışını benimsemelidirler. 

“Demokratik yönetim anlayışı” bağlamında yapılan çalışmaların sınırlı olması ve demokratik anlayışın okul 

sisteminden başlayarak öğretmenlere, öğrencilere ve dolayısıyla toplumun tüm kesimleri üzerindeki sonuçlarının 

önemi, bu araştırmayı yapmada itici güç olmuştur. 

Bu araştırmanın konusunu öğretmen görüşlerine dayalı olarak, okul yöneticilerinin sergiledikleri demokratik 

tutum ve davranışların öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine etkisinin incelenmesi oluşturmaktadır. 

1.1. Araştırmanın Amacı 
 

Bu araştırmada, Batı Karadeniz Bölgesindeki bir ilçede görev yapan öğretmenlerin algılarına göre okul yönetici- 

lerinin demokratik tutum ve davranışlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri üzerindeki etkisinin ince- 

lenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorular cevaplandırılmaya çalışılmıştır. 
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1. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeyleri ile örgütsel bağlılık 

düzeyleri nedir? 

2. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeyleri ile öğretmenlerin ör- 

gütsel bağlılık düzeyleri cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 

3. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeyleri ile öğretmenlerin ör- 

gütsel bağlılık düzeyleri mesleki kıdem değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 

4. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeyleri ile öğretmenlerin ör- 

gütsel bağlılık düzeyleri okul türü değişkenine göre farklılık göstermekte midir? 

5. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeyleri ile öğretmenlerin ör- 

gütsel bağlılık düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

6. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları, öğretmenlerin örgütsel bağ- 

lılık düzeyleri puanlarını yordayıcı mıdır? 

Yöntem 
 

Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılık 

düzeyleri üzerindeki etkisinin incelenmesini amaçlayan bu araştırma genel tarama modeli niteliğinde bir 

araştırmadır. Tarama modeli, geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlar. 

Araştırmaya konu olan olay, durum, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 

çalışılır (Karasar, 2018: 109). Ayrıca bu araştırmada öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik 

tutum ve davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek 

amaçlanmıştır. Araştırmanın bu yönüyle de ilişkisel (korelasyonel) tarama modelleri olduğu söylenebilir. İlişki- 

sel tarama modeli; iki ya da daha fazla değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini tes- pit 

etmeyi amaçlayan araştırma modelleridir (Karasar, 2018:114). Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin 

demokratik tutum ve davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerinde cinsiyet, mesleki kıdem ve okul 

türü değişkenlerinin de etkisi incelendiğinden araştırma nedensel karşılaştırma türünden de bir araştırmadır. 

İlişkisel araştırmanın örneklerinden olan nedensel karşılaştırma türünde sınanmak istenen bağımsız değişkene 

göre gruplar kurulur ve öteki değişkene göre aralarında farklılaşma olup olmadığı incelenir (Karasar, 2018:117). 

2.1. Evren ve Örneklem 
 

Araştırma Batı Karadeniz Bölgesindeki bir ilçede yapılmıştır. Araştırmanın evrenini bu ilçedeki 2020-2021 Eği- 

tim Öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğ- 

retmenler oluşturmaktadır. Evrenin tamamına ulaşılması zor olduğundan örneklem alma yoluna gidilmiştir. 23 

Anaokulu, 105 İlkokul, 149 Ortaokul, 89 Lise öğretmeni ile çalışma yapılmıştır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 

126’sı erkek, 240’ı ise kadındır. 
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Öğretmenlere İlişkin Kişisel Bilgiler 
 

 

Tablo 2.1. Öğretmenlerin Kişisel Bilgileri 
 

Değişkenler Alt Kategoriler N % Toplam 

Cinsiyet 
Erkek 126 34.4 (366) 

Kadın 240 65.6  

 

 
Mesleki Kıdem 

0-5 yıl 39 10.7 (366) 

6-10 yıl 82 22.4  

11-15 yıl 95 26  

16-20 yıl 67 18.3  

21 ve üzeri 83 22.7  

 

Okul Türü 

Anaokulu 23 6.3 (366) 

İlkokul 105 28.7  

Ortaokul 149 28.7  

Lise 89 24.3  

 
2.2. Veri Toplama Aracı 

 

Araştırmanın verileri “Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışları Ölçeği” ve “Örgütsel Bağlılık 

Ölçeği” ile toplanmıştır. 

Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışları Ölçeği 

Araştırmada Bakır (2007) tarafından geliştirilen “Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışları Ölçeği” 

kullanılmıştır. Veri toplama aracı iki bölümden oluşmaktadır. I. Bölümde; cinsiyet, kıdem yılı, okul türü ve eğitim 

düzeyi olmak üzere öğretmenlerin kişisel bilgilerini içeren sorular yer almaktadır. II. Bölümde ise okul yöneticile- 

rinin okul yönetiminde sergiledikleri tutum ve davranışların demokratiklik düzeyini ölçmek amacıyla oluşturulmuş 

33 soru maddesi yer almaktadır. Soru maddeleri 1 ile 5 arasında derecelendirilecek Likert türü bir değerlendirme 

aracıdır. Katılımcıların, verilen maddelere gösterdikleri katılımın derecesini; (5) Her zaman, (4) Çoğu zaman, (3) 

Bazen, (2) Nadiren, (1) Hiçbir zaman seçeneklerinden birini seçerek göstermeleri istenmiştir. Ölçme aracında yer 

alan maddelerin faktör yükleri .30’un çok üstünde olup ölçek tek boyutludur. Ölçeğin Cronbach’s Alpha güvenirlik 

katsayısı .98’dir. Ölçeğin araştırmadan elde edilen güvenirlilik katsayısı (Cronbach’s Alpha) .98’dir. Öğretmen ce- 

vaplarının ortalamasının yorumlanmasında okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları ölçeği için; 

1,00-1,79 arası hiçbir zaman 

1,80-2,59 arası nadiren 

2,60-3,39 arası bazen 

3,40-4,19 arası çoğu zaman 

4,20-5,00 arası her zaman şeklinde yorumlanmıştır (Bakır, 2007:56). 
 

Örgütsel Bağlılık Ölçeği 
 

Araştırmada ikinci veri toplama aracı olarak, Üstüner (2009) tarafından geliştirilen “Örgütsel Bağlılık Ölçeği” 

kullanılmıştır. Ölçekte 17 soru maddesi yer almaktadır. Soru maddeleri 1 ile 5 arasında derecelendirilecek Li- 

kert türü bir değerlendirme aracıdır. Katılımcıların, verilen maddelere gösterdikleri katılımın derecesini; (5) Her 
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zaman, (4) Çoğu zaman, (3) Bazen, (2) Nadiren, (1) Hiçbir zaman seçeneklerinden birini seçerek göstermeleri 

istenmiştir. Aritmetik ortalamaya standart sapmanın eklenmesi ve çıkarılması sonucu elde edilecek puan aralığı 

“orta”, standart sapmanın aritmetik ortalamadan çıkarılması sonucu elde edilen puandan daha aşağı puanlar “dü- 

şük”, standart sapmanın aritmetik ortalamaya eklenmesi sonucu elde edilen puandan daha yukarı olan puanlar 

“yüksek” olarak nitelendirilmektedir. Ölçeğin hesaplanan Cronbach’s Alpha iç tutarlık katsayısı .96’dır. Ölçeğin 

araştırmadan elde edilen bulgularına göre güvenirlilik katsayısı (Cronbach’s Alpha) .98’dir. Öğretmen cevapları- 

nın ortalamasının yorumlanmasında örgütsel bağlılık ölçeği için; 

1,00-1,79 arası hiçbir zaman 

1,80-2,59 arası nadiren 

2,60-3,39 arası bazen 

3,40-4,19 arası çoğu zaman 

4,20-5,00 arası her zaman şeklinde yorumlanmıştır (Üstüner, 2009: 14). 
 

2.3. Verilerin Analizi ve Yorumlanması 

Covid-19 salgını nedeniyle okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle veriler Google Formlar aracılığı 

ile 15.12.2020-15.03.2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak toplanmıştır. Verilerin toplanma aşamasında veri 

toplama aracına ait anket linki okul yöneticileri ile paylaşılmış, ankete ilişkin bilgilendirme ve teşekkür notu okul-

öğretmen whatsapp iletişim gurupları üzerinden öğretmenlere ulaştırılmıştır. Araştırma sonucunda elde edi- len 

veriler SPSS 23.0 (Statistical Package for the Social Sciences) programından yararlanılarak analiz edilmiştir. 

 

Bulgular 
 

Araştırmanın birinci alt problemi “Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış 

düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri nedir?” şeklindedir. 

Araştırmanın birinci alt problemine yönelik bulgular ortalama (x) ve standart sapma (Ss) değerlerinden yararla- 

nılarak verilmiştir. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları ile öğretmen- 

lerin örgütsel bağlılığına ilişkin bulgular Tablo 3.1’de verilmiştir. 

Tablo 3.1. Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranış Düzeyleri ile 

Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine İlişkin Bulgular 
 

Ölçek N x Ss Düzey 

Tutum 366 4.16 28.83 Çoğu Zaman 

Örgütsel Bağlılık 366 4.01 16.88 Yüksek 

Tablo 3.1 incelendiğinde Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışları ölçeğinden elde edilen puan- 

ların aritmetik ortalaması (x=4.16) ile “çoğu zaman” aralığına denk gelmektedir. Örgütsel bağlılık ölçeğinden 

elde edilen puanların aritmetik ortalaması (x=4.01) ile “yüksek” düzeyde olduğu görülmektedir. Araştırmanın 

ikinci alt problemi “Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeyleri ile 

öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermekte midir?” şeklindedir. 

Araştırmanın ilgili alt problemine göre cinsiyet açısından farklılık oluşturup oluşturmadığı belirlemek amacıyla 

Mann Whitney-U uygulanmıştır. Bu probleme bağlı olarak elde edilen bulgular Tablo 3.2’de verilmiştir. 
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Tablo 3.2. Cinsiyet ile Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranış Düzeyleri 

ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeylerine Arasındaki Farka Ait Mann Whitney-U Testi 
 

Cinsiyet N Sd U p 

Tutum 
Erkek 126 191.60 

14100 -1.06 .28 
Kadın 240 179.25 

Örgütsel Bağlılık          
 Erkek 126 192.61 

13972,50        -1,19 .23 
Kadın 240 178.72 

 

Tablo 3.2 incelendiğinde, Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarının cinsiyet değişkeni açısından 

(U=.28, p>0.5) anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Örgütsel bağlılık ölçeğinden elde edilen verilere göre cinsiyet de- 

ğişkeni açısından (U=.23, p>0.5) anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Araştırmanın üçüncü alt problemi “Öğretmen al- 

gılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri 

mesleki kıdem değişkenine göre farklılık göstermekte midir?” şeklindedir. Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre 

öğretmen algılarına dayalı olarak okul müdürlerinin demokratik tutum ve davranışlarına ilişkin görüşleri tablo 3.3’te 

verilmiştir. 

Tablo 3.3. Mesleki Kıdem Değişkeni ile Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve 

Davranışları Arasındaki Farka Ait Anova Testi 

 N Varyansların 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p Fark 

A) 0-5 yıl 39 139.87 Gruplararası 5891.14 4 1472.78 1.78 .13 --- 

B) 6-10 yıl 82 136.24 Gruplariçi 297497.79 361 824.09    

C) 11-15 yıl 95 131.76 Toplam 303388.94 365     

D) 16-20 yıl 67 138.43       

E) 21 Yıl ve üzeri 83 142.84       

Toplam 366 137.36       

 

Tablo 3.3 incelendiğinde öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeylerin- 

de mesleki kıdem değişkenine göre istatistiki olarak anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır [F (4,361)=1.78; p>.05] 

Öğretmenlerin mesleki kıdemlerine göre örgütsel bağlılıklarına ilişkin görüşleri tablo 3.4’de verilmiştir. 

Tablo 3.4. Kıdem Değişkeni ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki Farka Ait Anova Testi 
 

 N Varyansların 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p Fark 

A) 0-5 yıl 39 68.53 Gruplararası 2853.76 4 713.44 2.54 0.3 C>E 

B) 6-10 yıl 82 66.45 Gruplariçi 101234.45 361 280.42    

C) 11-15 yıl 95 64.84 Toplam 104088.21 365     

D) 16-20 yıl 67 70.04        

E) 21 Yıl ve üzeri 83 72.15        

Toplam 366 68.20        

*p<0,01 
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Tablo 3.4 incelendiğinde öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinde mesleki kıdem değişkenine göre istatistiki 

olarak anlamlı farklılığa rastlanılmıştır [F(4,361)=2.54; p<.05]. Anlamlı farkın belirlenmesi için post-hoc teknik 

olarak tamhane testi kullanılmıştır. Tamhane testlerine göre bu farkların hangi gruplar arasında olduğu incelen- 

miştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 3.5’de sunulmuştur. 

 

Tablo 3.5. Kıdem Değişkenine Göre Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Ölçeği Toplam Puan Ortalamaları Arasın- 

daki Farka Ait Tamhane Testi 
 

Bağımlı Değişken (I) Kıdem (J) Kıdem Ortalamalar Arası Fark (I-J) Standart Hata p 

  6-10 yıl 2.08 3.16 .99 

 0-5 yıl 11-15 yıl 3.69 3.09 .93 

  16-20 yıl -1.50 3.01 1.00 

  21 Yıl ve üzeri -3.61 2.96 .92 

  0-5 yıl -2.08 3.16 .99 

 6-10 yıl 11-15 yıl 1.60 2.77 1.00 

  16-20 yıl -3.59 2.68 .86 

  lı
k
  21 Yıl ve üzeri -5.70 2.62 .27 

  a
ğ
lı

 

 0-5 yıl -3.69 3.09 .93 

  B
 

11-15 yıl 6-10 yıl -1.60 2.77 1.00 

  

ü
ts

el
 

 16-20 yıl -5.20 2.60 .38 

  rg
  21 Yıl ve üzeri -7.31 2.53 .04* 

  

Ö
 

 0-5 yıl 1.50 3.01 1.00 

 16-20 yıl 6-10 yıl 3.59 2.68 .86 

  11-15 yıl 5.20 2.60 .38 

  21 Yıl ve üzeri -2.11 2.44 .99 

  0-5 yıl 3.61 2.96 .92 

 21 Yıl ve üzeri 6-10 yıl 5.70 2.62 .27 

  11-15 yıl 7.31 2.53 .04* 

  16-20 yıl 2.11 2.44 .99 

*p<.05 

Tablo 3.5 incelendiğinde 11-15 Yıl ile 21 Yıl ve üzeri arasında mesleki kıdeme sahip öğretmenler arasında an- 

lamlı farklılığa rastlanmıştır. 11-15 yıl kıdem aralığında yer alan öğretmenlerin 21 yıl ve üzeri kıdem yılına sahip 

öğretmenlere göre örgütsel bağlılık düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma- 

nın dördüncü alt problemi “Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeyleri 

ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri okul türü değişkenine göre farklılık göstermekte midir?” şeklindedir. 

Okul türü değişkenine göre öğretmen algılarına dayalı olarak okul müdürlerinin demokratik tutum ve davranışla- 

rına ilişkin görüşleri tablo 3.6’te verilmiştir. 
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Tablo 3.6. Okul Türü Değişkeni ile Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Dav- 

ranışları Arasındaki Farka Ait Anova Testi 

 N Varyansların 

kaynağı 

Kareler 

toplamı 

sd Kareler 

ortalaması 

F p Fark 

A) Anaokulu 23 141.39 Gruplararası 9551.85 3 3183.95 3.92 .00 B>C 

B) İlkokul 105 144.84 Gruplariçi 293838.08 362 811.70    

C) Ortaokul 149 133.28 Toplam 303388.94 365     

D) Lise 89 134.33       

Toplam 366 137.76       

*p<0,01         

Tablo 3.6 incelendiğinde öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeylerin- 

de okul türü değişkenine göre istatistiki olarak anlamlı farklılığa rastlanılmıştır [F(3,362)=3.92; p<.05]. Anlamlı 

farkın belirlenmesi için post-hoc teknik olarak tamhane testi kullanılmıştır. Tamhane testlerine göre bu farkların 

hangi gruplar arasında olduğu incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 3.7’de sunulmuştur. 

Tablo 3.7. Okul Türü Değişkenine Göre Öğretmen Algılarına Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davra- 

nışları Ölçeği Toplam Puan Ortalamaları Arasındaki Farka Ait Tamhane Test Sonuçları 
 

Bağımlı Değişken (I) Kıdem (J) Kıdem Ortalamalar Arası Fark (I-J)   Standart Hata p 

İlkokul -3.45 5.63 .99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*p<.00 

Anaokulu 

 

 
İlkokul 

 

 
Ortaokul 

 

 
Lise 

 

Ortaokul 8.10 5.47 .61 
 

 

Lise 7.05 5.90 .80 

Anaokulu 3.45 5.63 .99 
 

 

Ortaokul 11.56 3.56 .00* 
 

 

Lise 10.51 4.20 .07 

Anaokulu -8.10 5.47 .61 
 

 

İlkokul -11.56 3.56 .00* 
 

 

Lise -1.05 3.98 1.00 

Anaokulu -7.05 5.90 .80 
 

 

İlkokul -10.51 4.20 .07 
 

 

Ortaokul 1.05 3.98 1.00 

 

Tablo 3.7 incelendiğinde İlkokulda görev yapan öğretmenler ile Ortaokulda görev yapan öğretmenler arasında 

anlamlı farklılığa rastlanmıştır. İlkokulda görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerini demokratik bulma dü- 

zeyleri, ortaokulda görev yapan öğretmenlerin yöneticilerini demokratik bulma düzeylerinden daha yüksektir. 

Okul türü değişkenine göre öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına ilişkin görüşleri tablo 3.8’de verilmiştir. 
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Tablo 3.8. Okul Türü Değişkeni ile Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılığı Arasındaki Farka Ait Anova Testi 

Varyansların 
N 

Kareler 
sd 

Kareler  

F p Fark 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 3.8 incelendiğinde öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinde okul türü değişkenine göre istatistiki ola- 

rak anlamlı farklılığa rastlanılmıştır [F(3,362)=3.65; p<.05]. Anlamlı farkın belirlenmesi için post-hoc teknik 

olarak tamhane testi kullanılmıştır. Tamhane testlerine göre bu farkların hangi gruplar arasında olduğu incelen- 

miştir. Elde edilen sonuçlar Tablo 3.9’da sunulmuştur. 

Tablo 3.9. Okul Türü Değişkenine Göre Örgütsel Bağlılık Ölçeği Toplam Puan Ortalamaları Arasındaki Farka 

Ait Anova Testi 
 

Bağımlı Değişken (I) Kıdem (J) Kıdem Ortalamalar Arası Fark (I-J)   Standart Hata p 
 

İlkokul -1.86 3.43 .99 

Anaokulu 

 

 
İlkokul 

 

 
Ortaokul 

 

 
Lise 

 

Ortaokul 4.97 3.34 .61 
 

Lise 3.04 3.57 .95 

Anaokulu 1.86 3.43 .99 
 

Ortaokul 6.84 2.09 .00* 
 

Lise 4.91 2.43 .24 

Anaokulu -4.97 3.34 .61 
 

İlkokul -6.84 2.09 .00* 
 

Lise -1.93 2.31 .95 

Anaokulu -3.04 3.57 .95 
 

İlkokul -4.91 2.43 .24 
 

Ortaokul 1.93 2.31 .95 
 

 

Tablo 3.9 incelendiğinde İlkokulda görev yapan öğretmenler ile Ortaokulda görev yapan öğretmenler arasında an- 

lamlı farklılığa rastlanmıştır. İlkokulda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ortaokulda görev ya- 

pan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinden daha yüksektir. Araştırmanın beşinci alt problemi “Öğretmen 

algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeyleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık dü- 

zeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?” şeklindedir. Yapılan korelasyon analizi sonuçları Tablo 3.10’da veril- 

miştir. Korelasyon katsayısının mutlak değer olarak 0.70–1.00 arasında olması yüksek, 0.70–0.30 arasında olması 

orta, 0.30–0.00 arasında olması ise düşük düzeyde bir ilişki olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 2018:32). 

Tablo 3.10. Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışları ile Öğretmenlerin 

Örgütsel Bağlılığı Arasındaki Korelasyon Katsayısı Sonuçları 

Ölçek Tutum Örgütsel Bağlılık 

Tutum 1.00  

Örgütsel Bağlılık .78** 1.00 

**p<0.01   

 
 

Ö
rg

ü
ts

el
 B

a
ğ
lı

lı
k

 

 kaynağı toplamı  ortalaması  

A) Anaokulu 23 70.43 Gruplararası 3058.03 3 1019.34 3.65 .01 B>C 

B) İlkokul 105 72.30 Gruplariçi 101030.18 362 279.08    

C) Ortaokul 149 65.46 Toplam 104088.21 365     

D) Lise 89 67.39        

Toplam 366 68.20        

*p<0,01          
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Tablo 3.10 incelendiğinde öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları ile öğ- 

retmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasında (r=.78; p<.05) pozitif yönde güçlü, anlamlı bir ilişki olduğu gö- 

rülmektedir. Araştırmanın altıncı alt problemi “Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum 

ve davranışları, öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri puanlarını yordayıcı mıdır?” şeklindedir. Araştırmanın 

bağımsız sürekli değişkeni öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları, ba- 

ğımlı sürekli değişkenleri ise öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları olmuştur. Öğretmen algılarına göre okul yöne- 

ticilerinin demokratik tutum ve davranışları ölçeğinin öğretmenlerin örgütsel bağlılık ölçeği toplam puanlarını 

yordamak amacıyla basit regresyon analizleri yapılmış ve elde edilen sonuçlar Tablo 3.11’de sunulmuştur. 

Tablo 3.11. Öğretmen Algılarına Göre okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin 

Örgütsel Bağlılıklarını Yordamasına İlişkin Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken B Std. Hata (ß) T p 

Tutum Örgütsel Bağlılık 1.36 .05 .79 23.01 .00 

Analiz sonucunda anlamlı bir regresyon modeli, F (3,362)=365.54, p<.001, ve bağımlı değişkendeki varyansın 

%75’ini (R2adjusted=.75) bağımsız değişkenler tarafından açıklandığı bulunmuştur. Regrasyon katsayılarının 

anlamlılığına ilişkin t-Testi sonuçları incelendiğinde örgütsel bağlılık (, ß= .79, t (362)= 23.01, p<.001, pr2=.00) 

değişkeninin tutum üzerinde yordayıcı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Tartışma ve Sonuç 
 

Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel 

Bağlılıkları Üzerinde Etki Düzeyine İlişkin Sonuçlar Araştırmanın bulgularına neticesinde öğretmen algılarına 

göre okul yöneticilerinin tutum ve davranışlarının demokratikliği “Çoğu zaman” düzeyindedir. Bu sonuç 

literatürde bulunan diğer çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Akyel, 2015; Bakır, 2007; Çelik, 2019; Saraç, 

2019; Özer, 2019). Ören’in (2019) araştırmasında öğretmenlerin çoğunluğu kurum müdürlerinin çok yüksek 

demokratik tutum ve davranış sergilediği sonucuna ulaşmıştır. 

Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin tutum ve davranışlarının demokratik olduğu söylenebilir. Örgüt 

üyelerinin gerek performansına gerekse örgüte bağlılığına büyük ölçüde tesir eden yönetici tutumlarının 

demokratik olması elbette ki ideal olan ve istenen bir sonuçtur. Öğretmenlerin örgütsel bağlılık ölçeğinden elde 

edilen sonuçlara göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çakır 

(2007), yapmış olduğu araştırmada öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin kararsız düzeyinde oldukları 

sonucuna ulaşmıştır. 

Canbaz (2019a), Canpolat (2011), Gören (2012), Özdemir (2019) ve Uğurlu vd. (2013) yapmış oldukları araş- 

tırmalarında öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarına ilişkin algı düzeylerinin orta düzeyde olduğu sonucuna ulaş- 

mıştır. Araştırma bulguları ile alanyazındaki araştırma sonuçları farklılık göstermektedir. Bu farklılığın nedeni 

öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışlarının yüksek düzeyde olmasının 

öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine etkisinin bir yansıması olduğu söylenebilir. 

Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışları ile Öğretmenlerin Örgütsel 

Bağlılık Düzeylerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Sonuçlar Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin 

demokratik tutum ve davranış düzeylerinde cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Alanyazında araştırma sonuçlarıyla benzerlik gösteren araştırma sonuçları bulunmaktadır (Bakır, 2007; Bayır, 

2016; Saraç, 2019; Özan vd., 2012; Özer, 2019). Gülmek (2012), Özbek (2016) ve Özdemir ‘in (2012) araştır- 
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ma sonuçlarına göre ise erkek öğretmenler okul müdürlerinin kadın öğretmenlere kıyasla daha yüksek düzeyde 

demokratik tutum sergilediğini düşünmekteyken; Terzi ve Kurt (2005), Ören (2019) ve Akyel’in (2015) araştır- 

masında ise kadın öğretmenler erkek öğretmenlere kıyasla okul müdürlerinin daha yüksek düzeyde demokratik 

tutum sergilediğini düşünmektedir. Bu yönüyle araştırma sonuçları farklılık göstermektedir. Farklılığın nedeni 

araştırmanın yapıldığı dönemsel farklılıklar, örneklem gurubunu oluşturan öğretmenlerin eğitim düzeyleri veya 

kurumda çalışma süreleri de olabilir. Araştırma bulguları ışığında okul yöneticilerinin öğretmenlerin kadın veya 

erkek olmalarına göre farklı tutum ve davranış göstermediği ya da eşit davrandığı söylenebilir. 

Örgütsel bağlılık ölçeğinden elde edilen bulgulara göre cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir farklılık 

bulunmamıştır. Alanyazında araştırma sonuçlarıyla benzerlik gösteren araştırma sonuçları bulunmaktadır (Canbaz, 

2019b; Çakır, 2007; Çınar, 2016; Dönmez, 2018; Gülmek, 2012; Kaçmaz, 2020; Karakoç, 2016; Kılıçkaya, 2019; 

Selbi, 2019; Türkoğlu, 2011; Özdemir, 2012; Özkan, 2008). Araştırma bulguları ve alanyazındaki araştırma 

sonuçlardan hareketle öğretmenlerin çalıştıkları okula ilişkin bağlılık düzeylerinin erkek veya kadın olmalarına 

göre değişmediği söylenebilir. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış 

düzeylerinde mesleki kıdem değişkenine göre istatistiki olarak anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır. 

Alanyazında araştırma sonuçlarıyla benzerlik gösteren araştırma sonuçları bulunmaktadır (Bakır, 2007; Gülmek, 

2012; Saraç, 2019; Özer, 2019). Özdemir (2012), yaptığı araştırma sonucunda 1-5 yıl kıdem grubu ile 11-15 yıl 

kıdem grubu arasında 11-15 yıl kıdem grubu lehine anlamlı bir fark olduğu, 6-10 yıl kıdem grubu ile 11-15 yıl 

kıdem grubu arasında da 11-15 yıl kıdem grubu lehine anlamlı olduğu sonucuna ulaşmıştır. Özbek (2015), yaptığı 

araştırma sonucunda 21 yıl ve üzeri kıdem grubundaki öğretmenler, 11-20 yıl kıdem grubundakilere göre, okul 

yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları konusunda olumlu görüşlere sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Alanyazındaki araştırmalarda genel olarak mesleki kıdemi yüksek öğretmenlerin mesleki kıdemi daha düşük öğ- 

retmenlere kıyasla yöneticilerini daha demokratik bulduğu dikkat çekmektedir. Öğretmenlerin, mesleklerini icra 

ettikleri süre arttıkça yöneticilerini belki daha objektif değerlendirebildikleri veyahut tolerans seviyelerinin daha 

arttığı için yönetici tutumlarını daha ılımlı karşılayabildikleri söylenebilir. 

Öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinde kıdem değişkenine göre 11-15 yıl ile 21 yıl ve üzeri arasında kıde- 

me sahip öğretmenler arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır. 11-15 yıl kıdem aralığında yer alan öğretmenlerin 

21 yıl ve üzeri kıdem yılına sahip öğretmenlere göre örgütsel bağlılık düzeylerinin daha yüksek düzeyde olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Alanyazında mesleki kıdem değişkenine göre öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarında anlamlı farklılığın bulun- 

madığı araştırmalar mevcuttur (Aslan ve Ağıroğlu Bakır, 2014; Dönmez, 2018; Karakoç, 2016; Memişoğlu ve 

Kalay, 2017; Toka, 2019; Uğraşoğlu ve Çağanağa, 2017; Yakut, 2020). Araştırma sonucu ile alanyazındaki araş- 

tırmaların sonuçlarının farklılığı 11-15 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğretmen sayısının araştırma örnekleminin 

%26’lık kısım ile en büyük kısmını oluşturuyor olması olabilir. Ergül (2020) yaptığı araştırmasında 21-30 yıl 

arası kıdeme sahip öğretmenlerin “kişisel başarı” alt boyutunda diğer kıdem gruplarındaki öğretmenlere göre 

daha fazla mesleki tükenmişlik yaşadıkları sonucuna ulaşmıştır. 

Cemaloğlu ve Şahin (2007) yapmış oldukları araştırmada mesleki kıdem arttıkça duyarsızlaşma ve duygusal 

tükenme düzeylerinde tükenmişliğin de arttığı sonucuna ulaşmış ve bu sonucu uzun süredir hizmet veren öğret- 

menlerin meslek heyecanını kaybetmeleri, performans düşüklüğü yaşamaları, bıkkınlıklarının artması ile açık- 

lamıştır. 11-15 yıldan düşük mesleki kıdeme sahip öğretmenlerin 11-15 yıl arası mesleki kıdeme sahip öğret- 

menlere göre mesleki tecrübelerinin az olmasından, 11-15 yıl üstü kıdeme sahip öğretmenlerin ise 11-15 yıl arası 

öğretmenlere göre mesleki tükenmişlik ve yorgunluklarının fazla olmasından dolayı 11-15 yıl arası mesleki 
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kıdeme sahip öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratiklik düzeyinde ilkokulda görev yapan öğretmenler ile 

ortaokulda görev yapan öğretmenler arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır. İlkokulda görev yapan öğretmenlerin 

okul yöneticilerini demokratik bulma düzeyleri, ortaokulda görev yapan öğretmenlerin yöneticilerini demokratik 

bulma düzeylerinden daha yüksektir. Özer (2019), yapmış olduğu araştırmada araştırma sonucumuza benzer bir 

sonuçla okul türü değişkenine göre öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış 

düzeyleri ilkokulda görev yapan öğretmenlerin ortaokullarda görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek düzeyde 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Bakır (2017), yapmış olduğu araştırmada okul türü değişkenine göre öğretmen 

algılarına göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeyleri arasında anlamlı farklılığa rastlamadığını 

belirtmiştir. Saraç (2019) ise yapmış olduğu araştırmada okul türü değişkenine göre öğretmen algılarına göre okul 

yöneticilerinin demokratik tutum ve davranış düzeyleri Anaokulda görev yapan öğretmenlerin ilkokullarda görev 

yapan öğretmenlere göre daha yüksek, lisede görev yapan öğretmenlerin hem ilkokuldan hem de ortaokulda görev 

yapan öğretmenlerden daha yüksek düzeyde olduğu sonucuna ulaşmıştır. Alanyazındaki araştırma sonuçlarının 

farklılığından hareketle okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışlarına ilişkin öğretmen algısının eğitim 

öğretim faaliyeti içerisinde bulunulan öğrenci kitlesi, yaş grubu ve öğrenci sayıları gibi değişkenlere bağlı olmadığı 

söylenebilir. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinde okul türü değişkenine göre 

ilkokulda görev yapan öğretmenler ile ortaokulda görev yapan öğretmenler arasında anlamlı farklılığa rastlanmıştır. 

İlkokulda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri ortaokulda görev yapan öğretmenlerin örgütsel 

bağlılık düzeylerinden daha yüksektir. Alanyazında araştırma sonuçlarıyla benzerlik gösteren araştırma sonuçları 

bulunmaktadır. Cansu (2019) çalışmasında ilkokulda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin 

ortaokulda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinden daha yüksek olduğu sonuca ulaşmıştır. Çı- 

nar (2016) yaptığı araştırmada ilkokulda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık puan ortalamalarının lisede 

görev yapan öğretmenlerden daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Toka (2019) çalışmasında ilkokullarda görev 

yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık algılarının hem ortaokullar hem liselerde görev yapan öğretmenlere göre 

daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Özdemir (2019) ise yaptığı araştırmada ilkokulda görev yapan öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin ortaokul 

ve liselerde görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek olduğunu, ayrıca ortaokulda görev yapan öğretmenlerin 

örgütsel bağlılık düzeylerinin lisede görev yapan öğretmenlere göre daha yüksek olduğunu belirtmiştir. Dönmez 

(2018) ve Selbi (2019) araştırmalarında öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinde okul türü değişkenine göre 

istatistiki olarak anlamlı farklılığa rastlamadıklarını belirtmiştir. Bu sonuç araştırmanın sonucuyla uyumlu olmamıştır. 

Araştırma bulgularından hareketle öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin eğitim öğretim faaliyetlerinin alt 

kademelerinde görev yapma durumlarına göre arttığı söylenebilir. Ortaokul ve lise öğretmenlerinin öğrencileri 

ile geçirdikleri sürenin branş bazında haftalık ders saati ile sınırlı kalması ve öğretmenlerin girdikleri şube sayısı 

ile orantılı olarak öğrenci sayılarının artması, anaokulu ve ilkokullarda görev yapan öğretmenlerin tek şube ile 

haftalık ders saatinin tamamında eğitim öğretim faaliyetlerini öğrencileriyle sürdürmeleri anaokulu ve ilkokul 

öğretmenlerinin çalıştıkları okula duydukları bağlılık düzeylerinin lise ve ortaokullara göre fazla olmasının nedeni 

olabilir. Bununla birlikte öğrencilerin yaşlarının artmasıyla birlikte bireyselleşiyor olmaları sonucu öğretmenleri ile 

kurdukları anne-baba ilişkisinden uzaklaşıp öğretmen-öğrenci ilişkisinin oluşuyor olması anaokulu, ilkokul, ortao- 

kul, lise gurupları içerisinde üst basamaklarda öğretmenle olan ilişkinin kademeli olarak düşmesine ve dolayısıyla 

öğretmenlerin çalıştıkları okula karşı hissettikleri bağın azalmasına neden olduğu söylenebilir. 
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Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranış Düzeyleri ile Öğretmenlerin 

Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki İlişkiye İlişkin Sonuçlar 

Okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasında pozi- 

tif yönde güçlü, anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul yöneticilerinin öğretmenlerce algılanan de- 

mokratik tutum puanları artıkça öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri de artmaktadır. Alanyazında araştırma 

sonuçlarıyla benzerlik gösteren araştırma sonuçları bulunmaktadır (Bayata, 2017; Gülmek, 2012; Terzi ve Kurt, 

2005; Özdemir, 2012). Okul Yöneticilerinin Demokratik Tutum ve Davranışlarının Öğretmenlerin Örgütsel Bağ- 

lılık Düzeylerini Yordamasına İlişkin Sonuçlar. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre öğretmenlerin algılarına 

göre okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışları; öğretmenlerin örgütsel bağlılığını yordamaktadır. 

 

İleride Yapılacak Çalışmalar İçin Öneriler; 
 

1. Öğretmen algılarına göre okul yöneticilerinin tutum ve davranışlarının demokratikliğinin öğretmenlerin ör- 

gütsel bağlılığı üzerine etkileri diğer ülkelerle karşılaştırılabilir. 

2. Okul yöneticilerinin demokratik tutum ve davranışlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerine olan 

etkisini belirlemek amacıyla yapılan nicel araştırmaya, öğretmen ve/veya okul yöneticileri ile görüşme yapı- 

larak nitel araştırma da dâhil edilerek karma yöntem araştırmaları yapılabilir. 

3. Araştırmanın örneklem kapsamı genişletilerek araştırma tasarlanabilir. 

4. Demografik özellikler farklılaştırılarak yeni araştırmalar tasarlanabilir. 
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GİRİŞ 
 

Bilinçlenen tüketicilerin çevresel duyarlılık konusundaki talepleri, rakiplerin stratejileri, yasal düzenlemeler, eko- 

nomik fayda gibi birçok sebeple bugün işletmeler, çevreye duyarlılık yaklaşımıyla mal/hizmet üretirken, sunar- 

ken ve/veya satış sonrası hizmet sağlarken, ürün yaşam eğrisinin her aşamasında ekonomik değerle birlikte, eko- 

lojik değer yaratmaya da odaklanmakta, yeşil uygulamalar ön plana çıkmaktadır. Dolayısıyla işletmeler çevresel 

stratejilerini belirlemek ve tedarik zincirlerinde de yeşil tedarik zinciri uygulamalarına geçmek gerçeğiyle karşı 

karşıyadırlar (Zhu, Sarkis, Cordeiro ve Lai, 2018). Yeşil tedarik zincirinin bir süreci olarak düşünülebilecek olan 

tersine lojistik, ürünlere yeniden değer katma veya ürünleri uygun şekilde imha etme süreçlerini içerir (Gilanlı, 

Altuğ ve Oğuzhan, 2012). Tersine lojistik değer kazandırmak, yeniden değerlendirmek veya imha etmek üzere 

malzeme ve bilginin tedarik zincirinde ters yöndeki hareketidir. Ayrıca tersine lojistik insan sağlığı ve çevre 

üzerinde kapsamlı bir etkiye sahiptir ve bu durum işletmenin bu bağlamda bilincini yükseltir (Olorunniwo ve 

Li, 2010). Tersine lojistik rekabet stratejisi, yeniden değerlendirme, değer katma veya müşteri memnuniyetini 

artırma aracı olarak kullanılabilir ve geniş kapsamlı kurumsal başarıda da kritik bir rol oynar. Literatürde tersine 

lojistik ile ilgili çalışmalar incelendiğinde, temel problem ve inceleme alanı konularının ağ tasarımı, geri dönüş 

oranı tahminleri, stok kontrol, araç rotalama, üretim planlama, ekonomik ve çevresel performans, ileri yönlü lo- 

jistikle bütünleştirme, lojistik ağında yer alan ortaklarla ilişkiler, bilişim teknolojileri kullanımı vb farklı perspek- 

tiflerden konunun incelendiği görülmektedir (Karaçay, 2005). Tersine lojistik ağ tasarımı, uygulamada problem 

olarak kabul edilerek çalışmlarda en çok üzerinde durulan alanlardan biridir. (Ayvaz, Kaçtıoğlu ve Varol, 2015). 

Tersine Lojistik Ağ Tasarımı için Bir Araç: Sistem Dinamikleri 
 

Forrester 1960’larda sistem dinamiklerini, dinamik yönetim problemlerini modelleme ve simülasyon aracı ola- 

rak tanımlarken, dinamik karmaşıklık ve dirence sahip problemleri kavramada güçlü bir metodoloji olduğunu 

belirtmiştir. (Georgiadis ve Besiou, 2008). Sistem dinamikleri yaklaşımı, karmaşık sosyal, yönetimsel, ekonomik 

veya ekolojik sistemlerdeki problemlerin analizi için kullanılan bilgisayar destekli bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım 

bağımsızlık, karşılıklı etkileşim, bilgi geribildirimi ve döngüsel nedensellik ile karakterize edilen herhangi bir 

dinamik sistem için uygundur. Sistem dinamikleri modelleri özel bir problem etrafında kurulur. Problemde, mo- 

dele ait faktörler tanımlanarak, modelin sınırlılıkları ortaya konur. Sistem dinamiklerinin genel politika geliştirme 

veya problem çözmede kullanılırken bir avantajı, ek soruları ele almak için kolaylıkla genişletilebilir veya revize 

edilebilir olmalarıdır (Initiative for System Dynamics in the Public Sector, 2017). Sistem dinamikleri bakış açı- 

sında en önemli nokta sistemin tanımıdır. Sistem, genel kabul gören tanıma göre, bir amaç için organize edilmiş 

parçaların bütünüdür. Eğer sistem çalışmıyorsa parçalar iyi tasarlanmamıştır, birbirleriyle zayıf bağ kurmuşlardır, 

dış etkenlerle işlevsiz hale getirilmiştir, amaç doğası gereği ulaşılamazdır veya prensipler yanlış tasarlanmıştır. 

Sistem dinamiklerinin temel amacı karşılaştırılabilir tasarım kalitesine ve sonucunda performansına ulaşmaktır. 

Sistem dinamikleri, bu bakış açısını Şekil 1.’deki şekilde uyarlayarak bu amaca ulaşır. 
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Şekil 1. Sistem Dinamikleri Bakış Açısı (Coyle,1996) 

 
 

Sistem dinamikleri yönteminin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için (Sterman, 2000) 

• Geliştirilecek model özel bir problemin çözümüne odaklanmalıdır, 

• Model, problemin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanmalıdır, 

• Şüpheci yaklaşım önemlidir ve modele neden ihtiyaç duyulduğu en başından belirlenmelidir, 

• Sistem dinamikleri yöntemi dinamik ve geri bildirimli sistemler için ideal olmakla birlikte diğer araç ve 

metotlarla zenginleştirilebilir, 

• Modelleme en iyi tekrarlı işlemler şeklinde çalışır, 

• Modelin geçerliliği ve güvenilirliği test edilmelidir, 

• Modele gereksiz detaylar eklenmemelidir, 

• Uzman modelleme araçları kullanılmalıdır. 

Tersine lojistiğin karmaşıklığı sebebiyle bazı araştırmacılar, kontrol edilemeyen faktörlerin etkilerini belirlemek 

için tedarik zincirine tersine ve ileri yönlü lojistiği entegre edecek strateji ve politikalar geliştirmeyi amaçlamışlar 

ve bunun için de sistem dinamikleri yöntemini kullanmışlardır. Sistem dinamikleri simülasyonu, tersine lojistik 

ağındaki çeşitli süreçlerin dinamik davranışlarını ve etkilerini analiz etmek üzere oldukça uygun bir araç haline 

gelebilmektedir (Poles ve Cheong, 2009). Bu çalışmanın amacı, birçok belirsizliği içeren ve hem uygulama hem 

de literatür anlamında oldukça ilgi çeken tersine lojistik ağ tasarımı konusunda, belirsizlikleri modelleyerek sistem 

bakış açısıyla gidermeyi amaçlayan sistem dinamikleri yöntemi ile çözüm arayan çalışmaları özetlemektir. İzleyen 

bölümde sistem dinamikleri yönetiminin, tersine lojistik ağ tasarımında kullanıldığı çalışmalar özetlenmektedir. 

Sistem Dinamikleri Yöntemi ile Tersine Lojistik Çalışmaları 
 

Bu bölümde, sistem dinamikleri yönteminin tersine lojistik kapsamındaki çeşitli alt konularda kullanılmasını 

inceleyen bilimsel çalışmalara yer verilmiştir. Web of Science, Science Direct, Emerald veri tabanları anahtar 

kelime ve makale başlığında “sistem dinamikleri” terimi sabit tutularak “tersine lojistik” (reverse logistics), “ka- 

palı-çevrimli tedarik zinciri” (closed loop supply chain) terimleri ile ayrı ayrı taranmış ve bu kriterlere uygun 

34 makale bulunmuştur. Farklı sektörlerde (otomobil ve otomobil aksamları, atık elektrik ve elektronik parçalar, 

ambalaj malzemeleri, bitkisel ve zirai ürünler vb) uygulamlar içeren bu makaleler özetlenirken incelenen prob- 

lemlerin detaylarına, elde edilen sonuçlara ve literatüre olan katkılarına değinilmeye çalışılmıştır. 

Teknolojik gelişmelerin hızlanması ile ürün yaşam çevrimi kısalan elektrik-elektronik ürünler tersine lojistik ağ 

tasarımında önde gelen ürünler olarak göze çarpmaktadır. Ghisolfi, Chaves, Siman ve Xaiver (2016), sistem di- 

namikleri yöntemini kullanarak Brezilya’daki masa üstü ve laptop bilgisayarların kapalı çevrim tedarik zincirine 

yönelik yaptıkları çalışmada atık toplayıcıların lojistik ağına katılarak geri dönüşümü ne kadar güçlendirdiklerine 
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dair sonuçları araştırmış ve pazarlık gücü olmamasına rağmen atık toplayıcıların yasal teşviklerle sisteme dâhil 

oldukları ve onlarla işbirliği yapılmasının gerekli olduğu sonucuna varılmıştır. Zhang ve Yuan (2016), teknolojik 

gelişmeler ve talepteki hızlı değişimler sonucu geri alım ve geri dönüşüm bilinci gittikçe artan elektronik ürünlerin 

kapalı çevrim tedarik zinciri dağıtım ağına yönelik sistem dinamikleri modeli kurmuşlardır. Çalışmada elektro- 

nik ürün kapalı çevrim tedarik zinciri için “yeni için eski politikası” ve “üç-opsiyonla geri dönüşüm” anlayışı 

ile (elektronik ürün yeniden üretimi, bileşen yeniden kullanımı ve yeniden üretimi, hammadde geri dönüşümü) 

sistem dinamiği modeli oluşturulmuş ve sonucunda yukarıda bahsedilen iki politika ile perakendeciler ve dağıtı- 

cılarda kamçı etkisinin azaldığı ve kapalı çevrim tedarik zincirinin kârlılığının arttığı görülmüştür. Golroudbary 

ve Zahraee (2015), çevresel atılımlar ve sürdürülebilirlik adına kapalı çevrim tedarik zincirinin önemini ortaya 

koymak üzere elektrik ekipmanları üretiminde sistem dinamikleri yöntemi kullanılarak sistem davranışlarının de- 

ğerlendirilmesini amaçladıkları çalışmada ilk sonuçlarda müşteri tatmini ve yeşil algısının düşük olduğu sonucuna 

varmışlar ve geliştirilen model ile müşterilerin ürün bekleme sürelerinin %21,19 düştüğünü, müşteri tatmininin 

% 21,6 arttığını ve yeşil algısının %14,80’den % 48,1’e yükseldiğini ve geri dönen ürün adetinin 184’ten 614’e 

çıktığını gözlemlemişlerdir. Lehr, Thun ve Milling (2013), elektronik ekipman üreticilerinin farklı geri dönüşüm 

seçeneklerini görmeleri ve stratejik kararlar almaları adına sistem dinamikleri yöntemi kullanarak tasarladıkları 

model ile tersine lojistik kararlarının gelişiminde kaldıraç noktalarını ortaya koymuş, çeşitli değer geri dönüşüm 

süreçlerinin yüksek karmaşıklığı ve birbirleriyle olan etkileşimi gözlenmiştir. Spengler ve Schröter (2003), sistem 

dinamikleri yöntemi ile elektronik yedek parça temini için üretim ve geri dönüşüm sistemlerinin entegre edilmesi 

amacıyla yapılan modelleme çalışmalarında geri dönen bileşenlerin yedek parça stok maliyetini ne kadar düşür- 

düğünü sayısal verilerle gözlemlemişlerdir. Fan, Fan, Wang ve Tsai (2016), Taiwan’daki elektronik atık miktarı- 

nın kestirilebilmesi için sistem dinamikleri yöntemini kullanarak geri dönüşüm modeli geliştirmeye çalışmış ve 

geliştirdikleri üç dinamik hipotez ile modelin uzun dönem geridönüşüm sistemlerinin dinamik karmaşıklığını ve 

geridönüşüm davranış şeklini ölçebildiği sonucuna varmışlardır. Georgiadis ve Besiou (2008), sistem dinamikleri 

metodolojisini kullanarak ekolojik motivasyon ve teknolojik inovasyonun kapalı çevrim tedarik zinciri ve geridö- 

nüşüm aktivitelerinin uzun dönemli davranışına olan etkisini araştırdıkları çalışmada, geliştirdikleri modeli Yuna- 

nistan’da elektrik ekipmanlarının geridönüşümü üzerinde uygulamış ve çevresel konulardaki çalışmalara rehber 

olabilecek nicel sonuçlar elde etmişlerdir. Rasjidin, Kumar, Alam ve Abosuliman (2011), bilgisayar endüstrisinde 

bozulmuş parçalara ait tersine lojistik operasyonlarının kârlılığının değerlendirilmesini amaçladıkları çalışmaların- 

da birçok senaryo geliştirmiş ve sayısal sonuçlar elde etmişlerdir. Xue, Zhang, Tian, Oloruntoba ve Miao (2018), 

hızla gelişen elektronik pazarının yarattığı çevre kirliliğinin yönetimi konusunda Çin’deki iki büyük ev elektro- 

nik eşyaları üreticisinin verilerini kullanarak sistem dinamikleri yöntemiyle geridönüşüm stratejilerini içeren bir 

çalışma yapmış ve perakende satıcıların sağladığı servis düzeyi ile gelişen çevre bilincinin artmasının zincirin 

toplam kârını artırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Miao, Chen ve Wang (2017), Çinli iki elektronik eşya üreticisinin 

verilerini kullanarak geridönüşüm ve yeniden üretim konusunda sistem dinamikleri yöntemi ile modelleme yapmış 

ve sonucunda zincirin kârlılığı konusunda çıkarımlarda bulunmuşlardır. Miao, Liu, Ma ve Tian (2020), bir başka 

çalışmada dünyanın en büyük elektronik atığının oluştuğu Çin’de bu atıkların azaltılması ve geridönüşümü için 

global bir oyuncunun örneklendiği sistem dinamikleri çalışmalarında üreticinin geri dönüşüm ve perakendecinin 

geri dönüşüm modellerini oluşturmuş ve bu modelleri kombine ederek üretici ve perakendecilere geri dönüşüm 

miktarlarını geliştirmek adına etkin bir yöntem sunmaya çalışmışlardır. Yao, Liu, Chen, Mahdi ver Ni (2018), mo- 

bil telefonların hızlı teknoloji değişimi ve artan tüketimi sonucu oluşan atıklarının yönetimini ve geri dönüşümünü 

ele aldıkları çalışmalarında dünyanın en büyük üreticisi olan Çin’e ait mobil telefon pazarını incelemişler ve yaşam 

çevrimi değerlendirmesi ile sistem dinamikleri yöntemini beraber uygulayarak çeşitli senaryoları 

modellemişlerdir. Çalışma sonucunda kaynaklar, insan sağlığı ve çevre boyutlarına yönelik çıkarımlarda ve geri 

dönüşüm siste- mine yönelik önerilerde bulunmuşlardır. Bhattacharjee ve Cruz (2015), ekonomik sürdürülebilirlik 

için sistematik karar alma adına geliştirdikleri uçtan uca kapalı çevrim tedarik zinciri modelinde sistem dinamikleri 
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bakış açısıyla elektronik atık konusunu incelemişler ve sürdürülebilirliğin iyi kalibre edilmiş geri dönüşüm oranı ile 

sağlanabildi- ğini, sürdürülebilir geri dönüşüm oranlarının satışları artırdığını ve geri dönüşebilir ürün tasarımının 

da ekonomik sürdürülebilirlik için kritik olduğunu ortaya koymuşlardır. 

Elektrik-elektronik ürünleri gibi teknolojik değişim hızı yüksek olan ve ikinci el satışı ile yedek parça tedariği 

önem taşıyan otomotiv sektörüne yönelik çalışmalarda da tersine lojistik ağ tasarımı yaygın şekilde kullanılmak- 

tadır. Farel, Yannou, Ghaffari ve Leroy (2013), Fransa otomobil endüstrisinde geri dönüşümü artırmak için sis- 

tem dinamikleri yöntemini kullanarak otomobil camlarının geri dönüşümü için fayda maliyet analizi yapmışlar, 

simülasyon sonucunda gelirin arttığı ve önemli maliyet tasarrufu sağlandığını ortaya koymuşlardır. Wang, Chang, 

Chen, Zhong ve Fan (2014), Çin’de otomotiv parçalarının geri dönüşümünü incelediklerini çalışmada sistem di- 

namikleri modellemesi ile üretim, ar-ge, geri dönüşüm ve yeniden imalata yönelik verilebilecek teşviklerin geri 

dönüşüme olan etkisini incelemiş, tahmini teşvik seviyeleri ile sonuçlar elde etmişlerdir. Çalışmada herbir teşvik 

kaleminin ayrı ayrı katkısı incelenmiş, birleşik teşvikler ile geri dönüşümün arttığı fakat beraberinde maliyetlerin 

de arttığı görülmüş, geri dönüşüm teşviklerinin bazı ana parçaların tedariğine olan katkısı ortaya konmuştur. Ku- 

mar ve Yamaoka (2006), Japon otomotiv endüstrisi kapalı çevrim tedarik zincirinde sistem dinamikleri çalışması 

yapmışlar ve otomotiv endüstrisinde çevre dostu arabalar üretilirken etkin bir tersine lojistik uygulamasının nasıl 

olacağını belirleyebilmeyi amaçlamışlardır. Otomotiv endüstrisinde atık azaltma, yeniden kullanım ve imha ara- 

sındaki ilişkiye değinilen bu çalışmanın sonucunda Japon yasalarında ilave vergi olmaması sebebiyle kullanılmış 

araçların gelişen pazarlara ihracının artacağı, buna karşın ikinci el ihracatı için ilave vergiler konması durumunda 

ise bu araçların yeniden üretim ve geri dönüşüm için bir iyileştirme ve gelişim sağlayacağı ortaya konmuştur. 

Kumar ve Chandra (2012), sistem dinamikleri yöntemini kullanarak Amerika, Japonya ve Avrupa Birliği ülkeleri 

otomotiv endüstrisine ait kapalı çevrim tedarik zincirini inceledikleri çalışmada aşağıdaki üç boyutun tedarik 

zincirine etkisi araştırmışlardır: 

• Yasal düzenlemeler: Geri dönüşüm, yeniden üretim, hurda değerlendirme konularında finansal teşvikler. 

• Kullanılmış araçların ihracat durumu: Yeniden üretilmiş, hurdadan kurtarılmış ve geri dönüştürülmüş mal- 

zemelerin pazar fiyatları. 

• Bu malzemelerin araç imalatı ve rutin araç bakımı için benzerlik ve farklılıkları dikkate alarak kullanım 

durumu. 

Çalışma sonunda yasal düzenlemelerin, finansal teşviklerin ve yeniden üretim, hurdadan araç kurtarma ve geri 

dönüştürme için pazar fiyatlarının nakit akışında pozitif etki yaptığı ve bu üç segmentteki malzemelerin araç üre- 

ticileri için pozitif anlamda farklılaşma yarattığı ortaya konmuştur. 

Yukarıda bahsedilen teknolojik ürünler ile paralel şekilde kullanımı artan bir ürün de elektrikli ekipmanlarda 

kullanılan pillerdir. Alamerew ve Brissaud (2021), doğrusal ekonomiden kaynak verimliliğinin ön planda oldu- 

ğu ve kararlar arasında etkileşim olan döngüsel ekonomiye geçişte çevresel, sosyal ve ekonomik bakış açılarını 

kullanarak dinamik geri dönüş sistemini sistem dinamikleri yöntemi ile inceledikleri çalışmalarında döngüsel 

ekonominin yapı taşları arasındaki etkileşimle bağlantılı “paylaşılan anlayış”a olan ihtiyacı ortaya koymuş ve 

elektrikli araç pillerinin yeniden kullanım, yeniden imalat ve yeniden tasarım stratejileri ile yakın gelecekte büyük 

bir pazar potansiyeline sahip olacağı sonucuna varmışlardır. Li, Mu, Du, Cao ve Zhao (2020), elektrikli araç 

pillerinin etkin bir şekilde geri dönüşüme girmesi için depozito-geri ödeme planı hazırlamış ve oyun bazlı 

sistem dinamikleri yöntemi kullanarak pilleri toplayan perakendecilere ödeme yapılması ile pil satışından gelir 

elde edilmesini içeren modelleme yapmışlardır. Çalışmada depozito/geri ödeme planının kullanılmış pil toplama 

yüzdesine katkı sağladığı fakat sınırlı kaldığı, toplama yüzdesinin artması için perakendecilere yapılan ödemenin 

artırılması gerekliliği ve çevre bilinci arttıkça bu ödemeler azaltılsa dahi toplama yüzdesinin benzer seviyelerde 

gerçekleşebileceği sonuçlarına ulaşılmıştır. Joshi, Vipin, Ramkumar veAmit (2021), kurşun kaynaklı hava kirlili- 

ğinin azaltılması amacıyla kurşun-asit pillerinin geri dönüşümünü ve yeniden kullanımını artırmaya yönelik  Hin 
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distan otomobil sektörü verilerini kullanarak sistem dinamikleri modellemesi yapmışlar ve geri dönüşüm firmala- 

rının vergilerinin azaltılması, geri dönüşüm firmalarına teşvik verilmesi ile pilleri yeniden imalata alan firmalara 

teşvik verilmesi şeklinde üç politikanın geri dönüşüme olan katkılarını incelemişlerdir. Çalışma sonunda ilk iki 

politika ile resmi geri dönüşüm firma sayısının arttığı ve geri dönüşüme katkı sağlandığı, üçüncü politikanın da 

katkı sağlamakla birlikte geri dönüşüm firmalarının kapanmasına yol açtığı görülmüştür. Yang, Mu ve Li (2021), 

Çin’de artmakta olan elektrikli araçların temel elemanı olan pillerin geri dönüşümü ve yeniden kullanımı için 

sistem dinamikleri yöntemi ile geri dönüşüm problemlerine çözüm getirdikleri çalışmalarında zincir oyuncuları 

arasındaki işbirliği düzeyinin artmasıyla geri dönüşüm etkinliğinin arttığını ortaya koymuşlar ve gelecekte pil ile 

çalışan elektrikli araçların geliştirimesi konusunda önerilerde bulunmuşlardır. 

Teknolojik ürün ve sektörlerin yanı sıra özellikle çevreye olan etkileri yüksek olan gıda sektöründe de tersine lojistik 

uygulamalarına sıkça raslanmaktadır. Zhao vd. (2018), Güneybatı Çin’de 2013 yılında başlatılan ve 2049 yılında 

bitmesi planlanan Bir Kuşak Bir Yol (Belt and Road Initiative) projesi kapsamında zirai ürünlerin tedarik zinciri- 

nin yeniden tasarlanması ve zirai atıkların geri dönüşümle bioenerji üretimine katılmaları konusun incelemiş, tüm 

atıkların geri dönüşüme katılmaları veya sadece çiftçi ve toptan pazardan gelen zirai atıkların sisteme dâhil olmaları 

şeklinde iki senaryo üzerinde durmuşlardır. Ürün başına oluşan karbon emisyonu gösterge olarak kullanılarak sis- 

tem dinamiği simülasyonu ile kapalı çevrim tedarik zinciri tasarlanmasıyla karbon emisyonunu düşüren senaryonun 

seçilmesi uygun bulunmuştur. Lagarda-Leyva, Morales-Mendoza, Rios-Vazquez, Ayala-Espinoza ve Nieblas-Ar- 

menta (2019), dinamik hipotezler ve senaryolar kullanılarak Meksika’daki domates tedarik zincirindeki ambalajla- 

rın ekonomik ve çevresel anlamda katkı sunmak amacıyla toplanması ve geri dönüşümü için tersine lojistik sistemi 

kurulmasına yönelik yaptıkları çalışmada optimistik ve pesimistik senaryolar ile geri dönüşüm miktarlarını, çevre 

ve insan sağlığına olan etkilerini ve atık ambalajların azaltılma politikalarını incelemişlerdir. Kazançoğlu, Ekinci, 

Mangla, Sezer ve Kayikci (2020), gıda sektöründe yüksek miktardaki atıkların geri dönüşüme girmesi ile özellikle 

gaz emisyonundaki azalışı incelemek üzere sistem dinamikleri metodolojisini kullanarak yaptıkları çalışmada kök- 

lü bir gıda firmasının verilerini kullanarak modelleme yapmışlar ve geri dönüşümün çevreye olan katkısının ciddi 

seviyelerde olduğunu, atık yönetiminin çevreye olan etkisinin yönetim bakış açısı ile değerlendirilmesi gerektiğini 

ortaya koymuşlardır. Beiler, Ignacio, Júnior, Anholon ve Rampasso (2020), Brezilyalı bir içecek üretim şirketinin 

tedarik zincirlerinin sistem analizini yaptıkları çalışmalarında zincirin sürdürülebilirlik perfromansına tersine ağın 

etkisini ve tüketici davranışlarının çevreye olan negatif etkilerine dair artan endişeleri baz alarak sistem dinamikleri 

modeli geliştirmişlerdir. Malzemenin yeniden kullanımı (çevresel), kaynaklardan doğan atıklar (çevresel), depola- 

ma maliyeti (ekonomik) ve işsizlik (sosyal) değişkenlerinin dikkate alındığı çalışmada çeşitli kombinasyonlar ile 

tersine lojistik performansının sonuçları gözlenmiş ve karar vericilere bakış açısı sağlanmaya çalışılmıştır. 

Geri dönüş ağında ürün kalite belirsizliğinin ve miktarının çok değişken olması uzun vadeli kapasite planının 

yapılmasının önemini artırmaktadır. Georgiadis (2013), geri dönüşüm endüstrisinde stratejik kapasite planlama 

konusunda geri dönüşüm ağına geri bildirim kontrol teorisi ve simülasyon disiplinini entegre ederek sistem di- 

namikleri modeli oluşturmayı amaçladığı çalışmasında Yunanistan kağıt endüstrisini ele almış ve nicel sonuçlar 

elde ederek daha geniş ağlar için önerilerde bulunmuştur. Sudarto, Takahashi ve Morikawa (2017), kapalı çevrim 
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tedarik zincirinde ürün yaşam çevriminin belirsizliğinin kaçınılmaz ve maliyetli olmasından yola çıkarak uzun 

dönemli esnek, etkili ve zincirin sosyal sorumluluğunu dikkate alan kapasite planı politikası geliştirmeye yönelik 

yaptıkları çalışmada sistem dinamikleri yöntemini kullanarak birbirleriyle ilişkili sürdürülebilirlik boyutlarını 

incelemiş ve geliştirdikleri politika ve nicel verilerle yaşam çevrimi belirsizliklerine çözümler sunmuşlardır. 

Vlachos, Georgiadis ve Iakovou (2007), geri dönüşüm zincirlerinde ürün çeşitliliğinin fazla olması sebebiyle 

kârlılıkta oluşan karmaşıklığın yönetilmesi için kapasite planlamasının önemine değindikleri çalışmalarında sis- 

tem dinamikleri yöntemi ile uzun dönemli kapasite planlamasında kullanılabilecek bir deneysel araç sunmaya 

çalışmışlar ve tahmini verileri kullandıkları bu çalışmalarının gerçek verilerle geliştirilebileceğini belirtmişlerdir. 

Yukarıda bahsedilen çalışmaların dışında incelenen diğer yayınlar aşağıdaki şekildedir: Das ve Dutta (2013), kapa- 

lı çevrim tedarik zincirinde sistem dinamikleri yöntemini kullanarak ürün yeniden üretimi, ara mamullerin yeniden 

üretimi/kullanımı ile hammaddenin geri dönüşümünü modelledikleri çalışmalarında üç seçenekli geri dönüşümün 

ve ürünlerin ikinci el piyasada satılmasının talep değişkenliğini ve kamçı etkisini azalttığını çeşitli senaryolar ve 

verilerle ortaya koymuşlardır. Georgiadis ve Vlachos (2004), geri dönüşüm çalışmalarına farklı bir bakış açısı 

olarak sistem dinamikleri yönteminin kullanılmasını önerdikleri çalışmalarında 90’lı yıllardan bu yana popüler 

olmaya başlayan fakat standart bir metod önerisi getirilemeyen tersine lojistik ağ tasarımında sistem dinamikleri 

yönteminin gelecekte güçlü bir karar verme aracı olarak nasıl kullanılabileceğine dair yaklaşım geliştirmişler- 

dir. Yuan ve Zhang (2015), sistem dinamikleri yöntemini kullanarak yasal uygulamaların geri dönüşüm aktörleri 

üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla bir tedarikçi, bir üretici, iki perakende satıcı ve bir geri dönüşümcüyü dahil 

ettikleri modelde beş farklı senaryo ile nicel sonuçlar elde etmişlerdir. Chaves, Siman ve Chang (2021), yüksek 

kalorifik değeri olan ve hala toprağa gömme gibi büyük bir probleme sebep olan katı atıkların, çimento ve diğer 

endüstrilerde yakıt olarak kullanılabilmesini sağlayan atıktan türetilmiş yakıt felsefesini sistem dinamikleri yön- 

temiyle modelleyerek Brezilya’da bir çalışma yapmış ve 20 yıllık bir periyodu göz önüne alarak fosil yakıtların 

etkin bir geri dönüşüm ve politikayla, özellikle çimento fabrikalarında değer kazandığını ortaya koymuşlardır. 

Rebs, Brandenburg ve Seuring (2018), sistem dinamikleri yöntemi kullanan tedarik zinciri yönetimi konulu çalış- 

maları derledikleri literatür taramasında, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik yönünden ileri ve tersine lojistik ile 

kapalı çevrim tedarik zincirlerinde içerik analizi yapmış ve genel olarak çalışmaların makro seviyede hazırlandığı, 

organizasyon içi veya organizasyonlar arası çalışmaların daha az sayıda olduğunu gözlemlemişlerdir. Mallick, Ra- 

dzicki, Zaumanis ve Frank (2014), yol yapımında kullanılan mineral agregaların sürdürülebilir şekilde kullanımı 

ve geri dönüşümünü analiz etmek için sistem dinamikleri modeli geliştirmişlerdir. Analizde mesafeler, maliyetler, 

stoklar gibi veriler kullanılmış ve farklı senaryolarla yol kalitesi, sürdürülebilirlik skoru vb. değerlere ulaşılmıştır. 

Çalışma sonucunda birincil olarak doğada kaynakların kısıtlı olduğu ve geri dönüşümün önemi vurgulanmış son- 

rasında teknolojinin kullanımı, sistem dinamikleri ve benzeri modellerinin yardımı ile geri dönüşüm konusunda 

optimizasyon yapılabileceği sonucuna varılmıştır. Çalışmada ayrıca nicel sonuçlar da elde edilmiştir. 

Sistem Dinamiklerinin Kesikli Olay Simülasyonu ile Karşılaştırılması 
 

İncelenen çalışmalarda genel olarak sistem dinamikleri yöntemi ile kesikli olay sistem simülasyonu yönteminin 

beraber işlendiği, farklarının belirtildiği ve hangi sistemler için hangi yöntemin daha uygun olduğunun ortaya 

konmaya çalışıldığı da görülmüştür. Morecroft ve Robinson (2005), her iki yöntemi incelemek için yaptığı çalış- 

manın başında yöntemleri Tablo 1’de gösterildiği gibi teknik açıdan karşılaştırmıştır. 
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Tablo 1. Kesikli Olay Simülasyonu ve Sistem Dinamikleri Teknik Karşılaştırma (Morecroft ve Robinson, 2005) 
 

Kesikli Olay Simülasyonu Sistem Dinamikleri 
 

Sistemler kuyruk ve olaylardan oluşan bir ağ şeklin- 

de tanımlanır. 

Sistem öğeleri belirgin şekilde bağımsız bireylerdir, 

her biri o bireye ne olacağını belirleyen özelliklere 

sahiptir. 

Etkinlik süreleri her birey için olasılık dağılımların- 

dan örneklenir ve modeller bu işlevlerin seçiminde 

neredeyse sınırsız esnekliğe sahiptir ve üstel olma- 

yan bekleme sürelerini kolayca belirleyebilir. 

Durum değişiklikleri belirli zaman noktalarında 

gerçekleşir. 

Sistemler stok ve akışlar serisi şeklinde tanımlanır. 

 
Varlıklar, borularla bağlı rezervuarlardan veya tanklar- 

dan akan sıvı gibi sürekli bir miktar olarak muamele 

görür. 

Her rezervde harcanan zaman, üstelden farklı bir bek- 

leme süresi belirlemek için sınırlı esnekliğe sahip bir 

gecikme olarak modellenmiştir. 

 
Durum değişiklikleri süreklidir. 

 

Modeller tanım gereği doğada stokastiktir. Modeller deterministiktir. 

Modeller eşit olmayan adımlarla “bir şeyler oldu- 

ğunda” simüle edilir. 

Modeller eşit süreli kısa zaman adımlarında simüle 

edilir. 

 

Aynı çalışmada iki yöntem arasındaki kavramsal farklılıklar Tablo 2’deki gibi özetlenmiştir. 

 
Tablo 2. Kesikli Olay Simülasyonu ve Sistem Dinamikleri Arasındaki Kavramsal Farklılıklar (Morecroft ve Robinson, 2005) 

 

 Kesikli Olay Simülasyonu Sistem Dinamikleri 

Bakış Açısı Analitik, detay karmaşıklığına 

vurgu 

Bütüncül, dinamik karmaşıklığa 

vurgu 

Model Çözünürlüğü Bireysel varlıklar, nitelikler, ka- 

rar ve olaylar 

Homojenleşmiş varlıklar, sürekli 

politika baskıları ve ortaya çıkan 

davranışlar 

Veri Kaynakları Bazı yargılayıcı unsurlarla önce- 

likle sayısal 

Geniş çizilmiş 

Çalışılan Problemler Operasyonel Stratejik 

Model Elemanları Fiziksel, somut ve bazı bilgisel 

elemanlar 

Fiziksel, somut, yargılayıcı ve bilgi 

bağlantıları 

Modellerde Temsil Edilen 

İnsan Aktörleri 

Karar vericiler Sınırlı rasyonel politika uygulayı- 

cıları 

Müşterilerin Modele Bakışı Opak / koyu gri kutu, yine de 

ikna edici 

Şeffaf / bulanık cam kutu, yine de 

çekici 

Model Çıktıları Çeşitli parametreler, karar kural- 

ları ve senaryolar arasındaki tah- 

minleri ve ayrıntılı performans 

ölçümlerini gösterir 

Yapısal davranış modlarının kayna- 

ğını, ana performans göstergelerinin 

yerini ve etkili politika kollarını 

anlamayı sağlar 

Coyle (1985), Kesikli Olay Simülasyonu olaylarının Sistem Dinamikleri ile nasıl modellenebileceğini incelediği 

çalışmasında yöntemler arasındaki iki temel farkı ortaya koymuştur. Birinci farklılık kesikli olay simülasyonu 

yönteminde rasgelelik olduğudur. İkinci ve en temel fark ise kesikli olay simülasyonu yönteminin açık süreç ya- 

pısına uygun olduğu, sistem dinemikleri yönteminin ise kapalı çevrim sistemlerde geri bildirim yapısıyla beraber 

kullanıldığıdır. Benzer bir çalışma Sweetser (1999) tarafından yapılmış olup kesikli olay simülasyonu ve sistem 
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dinemikleri yöntemleri arasındaki farklar ve benzerlikler ortaya konmaya çalışılmıştır. Her iki yöntemin de karar 

vericiler tarafından sıkça kullanıldığı vurgulanmış olup, yöntem seçiminin sistemin yapısına göre yapıldığı belir- 

tilmiştir. Çalışmanın sonunda sistem dinemikleri yönteminin sürekli ve kapalı çevrim sistemlerde geri besleme 

mekanizmasıyla beraber daha doğru bir seçim olacağı, buna karşılık kesikli olay simülasyonu yönteminin doğru- 

sal süreçlerde ve kesikli olaylarda daha etkili sonuç verdiği ifade edilmiştir. İki yöntemin çakıştığı çok geniş uy- 

gulama alanları olduğunun da vurgulandığı çalışmada, bazı sistemlerin her iki yöntemle de modellenebileceği ve 

benzer sonuçlar alındığı belirtilmiştir. Özet olarak kesikli olay simülasyonu ve sistem dinamikleri karşılaştırması 

ve yöntemlerin hangi açılardan avantaj sağlayabileceği konusunda Tablo 3 göz önüne alınabilir. 

Tablo 3. Sistem Dinamikleri ve Kesikli Olay Simülasyonunun Karşılaştırması (Tako ve Robinson, 2010’den 

uyarlanmıştır). 
 

Karşılaştırılan Yönler Kesikli Olay Simülasyonu Sistem Dinamikleri 

Problemin doğası Taktiksel / Operasyonel Stratejik 

Geribildirim etkisi Modeller açık çevrimli yapıdadır – geri 

bildirimler ile fazla ilgilenilmez. 

Geri bildirim etkileri sebepsel iliş- 

kiler üzerine kurulu kapalı çevrim 

yapısına sahip modeller 

Sistemin temsil edilmesi Analitik bakış açısı Bütüncül bakış açısı 

Karmaşıklık Çok fazla karmaşıklık ve detay ile dar 

odaklanma 

Genel ve özet sistemler ile geniş 

odaklanma 

Veri girdisi Kesikli süreçlere dayanan kantitatif 

veriler 

Hikayesi olan kalitatif ve kantitatif 

veriler 

Geçerlilik Kara kutu yaklaşımı Beyaz kutu yaklaşımı 

Model sonuçları Sistem performansını geçerli tahminler 

ile istatistiki olarak sunar 

Sistem performansının tam resmini 

ortaya koyar (kalitatif ve kantitatif) 

 

Sonuç ve Tartışma 
 

Tersine lojistik ağ tasarımında çeşitli metodolojiler geliştirilmiş, kalitatif ve kantitatif modeller kullanılmıştır. Ge- 

nel olarak toplama noktaları, geri dönüşüm noktaları ve dağıtım kanalları ön planda olduğundan literatürde tesis 

yeri seçimine yönelik modeller geliştirilmiştir. Matematiksel modellerin yanında, tersine lojistiğin karmaşıklığı 

ve birbirini etkileyen faktörlerin çokluğu sebebi ile tersine lojistik ağının geliştirilmesinde sistem dinamikleri 

yöntemi kullanılmıştır. Dolayısıyla matematiksel modelin çözümü zorsa, tedarik zinciri akışı daha görsel bir şe- 

kilde temsil edilmek isteniyorsa, değişikliklere yatkın bir model kurulmak isteniyorsa, parametreler arası neden- 

sel ilişkiler, başlangıç koşulları, zaman gecikmeleri gibi sistem gidişatını etkileyen ve sistemde zorluk yaratacak 

durumların gözlenmesi isteniyorsa, tedarik zincirinde belirsizliklerden kaynaklanan dinamiklerin gösterilmesi 

hedefleniyorsa ve gerçek tedarik zinciri yapısını bozmadan değişik karar alternatiflerinin sonuçlarına göre strate- 

jik düzeyde karar verilmek isteniyorsa kapalı çevrim tedarik zinciri yönetimi problemlerinde sistem dinamikleri 

modeli kullanılması uygun görülmektedir. 
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GİRİŞ 
 

Dünya devleti sayısı, koloniyal devletlerin bağımsızlığını kazanması ve imparatorlukların dağılması ile 2.Dünya 

savaşı sonrasında ciddi oranda artış göstermiştir. Özellikle 1992 sonrasındaki dalga ile yeni ülkeleri de görmekte- 

yiz. Bu süreçte özellikle küçük ada ülkelerinin sayısında da artış olmuştur. Nüfusları birkaç yüz bin kişiden birkaç 

milyon kişiye varan bu ülkeler bir şehir büyüklüğündeki coğrafi alana sahiptirler. Böylece geçmişin balıkçı köyleri, 

ticaret limanları birer ada devlet olarak Dünya ekonomik sisteminde önemli bir yer tutmuşlardır. Bu ülkelerin içinde 

Singapur, Tayvan ve Malta gibi adaların ekonomik büyüme süreci kayda değer bir gelişme göstermiştir. Özellikle 

Singapur ekonomisi kişi başına düşen milli gelir seviyesi ile lider konumundadır. Kapsayıcı kurumsal demokratik 

yönetim yapısını oluşturabilen bu ülkeler ekonomik başarılarını siyasal stabiliyeye de taşıma başarısı göstermişler- 

dir. Örneğin İnsani Gelişme Endeksinde üst sıralarda yer alan bu ülkelerde eğitim, sağlık alanında önemli gelişmeler 

sağlanmıştır. Akdeniz havzasında bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de gerek jeoekonomik stratejik konumu 

ve gerekse bölgedeki enerji kaynakları potansiyeli açısından önem taşımaktadır. Bununla birlikte bu gelişme po- 

tansiyeli sağlıklı ve sürekli dinamik büyüme sürecine evrilmiş olmayıp fiili büyüme potansiyel büyümenin altında 

gerçekleşmektedir. Bu çalışmada Dünya üzerinde makroekonomik kalkınma dinamikleri ölçeğinde yüksek ekono- 

mik büyümeyi yakalayan ve refah ekonomisine geçmiş başlıca başarılı küçük ada ekonomilerinin tarihi perspektifte 

ortak noktaları incelenerek bu ülkelerin sahip oldukları benzer kapsayıcı kurumlar değerlendirilecektir. Ardından 

KKTC için naçizane önerilerde bulunulacaktır. Altını çizerek belirtmemizin başlıca sebepleri stratejik önemi nedeni 

ile Kıbrıs konusunda milli politika üretmenin önünde uluslararası politik alanda bazı mânialar olmasıdır. 

Küçük Ada Ekonomileri 
 

Dünya genelinde çoğunluğu Okyanus bölgesinde olmak üzere irili ufaklı yaklaşık 45 ada ülkesi bulunmaktadır. Bir 

kısmı tarihi ticaret rotaları üzerinde bulunan bu ülkelerin önemli bir kısmı koloniyel batılı güçlerin hükümdarlığı 

altında uzun dönem bulunmuştur. Bu ülkelerden Singapur başta olmak üzere bazıları oldukça yüksek kişi başı milli 

gelir düzeyine ulaşma başarısı göstermişlerdir. Ekonomik alandaki başarıları ile göz dolduran bu ülkeler uluslararası 

turizm ve dış ticaret alanında önemli bulunmaktadırlar. TEPAV Küçük ada ekonomileri ve Kıbrıs raporu kapsamın- 

da küçük ülkelerin temel benzerlikleri şöyle sıralanmaktadır. 1. Küçük ülkeleri diğerlerinden ayıran özelliklerden 

ilki, genellikle coğrafi olarak önemli piyasalardan uzakta yer almalarıdır. Bu ülkeler, hem önemli piyasalardan uzak 

olmaları dolayısıyla yüksek taşıma maliyetleriyle karşı karşıya kalmaları hem de küçük iç piyasalara sahip olmaları 

nedeniyle dünya piyasalarından izole olmuşlardır. 2. Küçük ülkeler, özellikle de ada ülkeleri, büyük ülkelerle kıyas- 

landığında doğal felaketlere ve çevresel değişikliklere karşı daha duyarlıdır. Öyle ki bir kasırga veya hortumun ya 

da iklim değişikliğinin küçük ülkelere verdiği zararın maliyeti, bu ülkelerin GSMH’nın önemli bir kısmını oluştur- 

makta, hatta bazen birkaç katına kadar çıkmaktadır. 3. Küçük ülkeler nüfusun ve yüzölçümünün küçük olması do- 

layısıyla genellikle insan, finans ve fiziki kaynak açısından fakirdir, özellikle de doğal kaynak anlamında (örneğin, 

KKTC su sıkıntısı çekmektedir). 4. Küçük ülkeler, küçük iç piyasalara sahip olmaları nedeniyle genellikle üretim 

ve ihracat çeşitlendirmesini gerçekleştirememektedir. Bundan dolayı yeni bir üretim kalemi ancak bir başkası geri- 
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lerken ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca bu durum pek çok ürünün ithal edilmesini gerektirmektedir. 5. Bu ülkelerde 

kamu kesiminin boyutu nüfusla kıyaslandığında orantısız bir büyüklüğe sahiptir.Kamu kesimi, iş gücünün önemli 

bir kesimini istihdam etmektedir. Ayrıca kamu hizmetlerinin sunulduğu kişi sayısının az olması, küçük ülkelerin 

kamu yöntemlerinin ölçek ekonomisinden yararlanmasını engellemektedir. 6. Ülkenin boyutu ile toplumun boyutu 

arasında farklar vardır. Bir küçük ülke, bünyesinde hem küçük toplumları hem de büyük toplumları barındırabilir. 

Büyük toplumlara sahip küçük ülkelere örnek olarak Lüksemburg ve Monako verilebilir. 7. Toplumsal alanın küçük 

olduğu küçük boyutlu toplumlarda ilişkiler tikelci (particularist) olma eğilimindedir. 

Faroe Adaları, Malta ve Man Adası’nda yapılan bir araştırma, küçüklüğün, bir toplumun daha fazla tikelciliğe yönel- 

mesine yol açtığını göstermektedir. Bu durum, olay ve kararların daha kişisel olmasına yol açmaktadır. 8. Tikelcilik 

küçük ülkelerde kamu görevlilerinin çok nitelikli, çok disiplinli ve çok işlevli işler üstlenmesini gerektirmektedir. Bun- 

dan dolayı da küçük ülkelerde uzmanlaşma için çok az alan vardır. Çalışanlar genellikle uzman olmak yerine, “elinden 

her iş gelen” kişilerdir. Küçük ada ekonomilerinin temel belirleyicileri nüfus, yüzölçümü ve ulusal gelir seviyesidir. 

Ölçek ekonomilerinin küçüklüğü, yurtiçi pazarın yetersiz, yatırımların zayıf ve dış şoklara açıklık ortaya koymaktadır. 

Coğrafi veya siyasal nedenlerle taşıma maliyetleri yüksek olmakta ve bu ülkelerin önemli bir kısmında tecrit 

edilmişlik yaratmaktadır. Ayrıca yerleşim yerleri sebebi ile doğal felaketlere dayalı şoklara açıktırlar. Küçük ada 

ekonomileri ekonomik nedenlerle ve koloniyel bağları nedeni ile dış ekonomik şoklara da oldukça açıktır. Bun- 

lara rağmen küçük ada ekonomileri iktisadi anlamda rekabetçi olabilir. Bu ülkeler küçük boyutlu ekonomileri 

nedeni ile Dünya dış ticaret hadlerini etkileyemez ve veri olarak alırlar. Bu nedenle büyük ülkelerle dış ticarette 

o ülkenin iç ticaret hadlerine yakın bir teklif eğrisi ile karşılaşırlar. Küçük ada ekonomileri dış ticarette önemsiz 

olmanın önemi tezini doğrulayarak ticari partnerlerinin iç fiyatlarından yararlanmaktadırlar. Ayrıca ticari bağlan- 

tı noktaları ve farklı kültürel akslar üzerinde bulunmaları nedeni ile beşeri sermayelerinin kalitesini yükseltme 

şansına sahip olabilmişlerdir. Bu adalarda genellikle etnikyapı kozmopolit bir içerikte olup farklı dil ve din- 

den toplulukları barındırmaktadır. Bunun başlıca nedeni sömürgeci ülkelerin dizayn ettikleri göç politikalarıdır. 

Özellikle son yıllarda blue economy olarak adlandırılan kıyı ve okyanus bölgelerinde sürdürülebilir kalkınma 

çalışmaları ada ekonomilerinin kalkınma sürecinin tüm paydaşlar çerçevesinde değerlendirilmesine yol açmıştır. 

Böylelikle küresel sistemden izole olmuş bu ülkelerin kalkınma dinamiklerine olumlu katkılar yapılmıştır. AB alt 

programı ACP’de bu adların kırılganlıklarından güçlendirilmelerine yönelik tavsiye ve öngörü çalışmaları yapıl- 

mıştır. Mavi ekonomi olarak adlandırılan sürdürülebilir ekonomik büyüme kavramı bu ülkelerde fiziki ve sosyal 

altyapıyı önemli oranda dönüştürerek toplumsal refahın yükselmesini ve yaşam kalitesinin artmasını sağlamıştır. 

Bu süreç sayılan ülkelerin ekonomik ve siyasal istikrarını da olumlu etkilemiştir. Küçük ada ekonomileri bazı 

avantajları yanında temel makroekonomik bazı içsel sorunlara da sahiptirler. Küçük ada ekonomilerinin makroe- 

konomik alanda dezavantajları şöyle sıralanabilir. 1. GSYH içinde kamu tüketimi ve harcamaları yüksek seviye- 

lerdedir. Bu nedenle kamu güdümlü bir iktisadi sistem mevcuttur. 2. Dış ticarette açıklık oranı yüksektir. Ülke içi 

üretimin sınırlı ve az olması pek çok ihtiyacın dış dünyadan ithaline neden olur. 3. Dış ticarette hizmetler sektörü 

ağırlık taşımaktadır. Bu ülkelerde turizm önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle hizmetler sektörü de GSMH 

içinde önemli bir yer tutmaktadır. 4. Dış borçlar yüksektir. İthalata dayalı bir ekonomik model bu ülkelrde aynı 

zamanda dış borç stokunu arttırmaktadır. Küçük ada ülkeleri kendilerine coğrafi olarak yakın ana kara ile yakın 

ekonomik ilişkiler içinde bulunmaktadırlar. Önemli etkenlerden birisi tarihi, kültürel ve ekonomik alanda ortak 

kadere sahip oldukları ülkelerle ilişkileri de büyüme dinamiklerini önemli ölçüde etkilemektedir. 

Ana kara veya koloniyel geçmiş vasıtası ile devam ettirilen bu bağlantı o ülkelerdeki ekonomik altyapıyı da 

önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle turizm, off shore bankacılık gibi sektörler burada oldukça önem ta- 
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şımaktadır. Bu ülkelerin bir kısmı gevşek mali mevzuatları ve azaltılmış bürokratik uygulamaları ile kayıt dışı 

sermaye hareketlerinin merkezinde yer alabilmektedirler. Bu ülkelerde şirket kurma maliyetlerinin minimum 

düzeyde olması. bir tür posta kutusu adresli şirketlerin önünü açmıştır. Böylelikle kendi ülkelerinde yasal takip ve 

kayıt işlemlerinden kaçınmak isteyen sermaye sahipleri bu ülkelerde yapay yatırımlar ile söz konusu yükümlü- 

lüklerden kaçınma yoluna girmektedirler. Böylece gidilen ülkede ekonomik bir refah artışı yaratılmış olmaktadır. 

Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta bu tür sermaye hareketlerinin tüm küçük ada ekonomileri için genelleme 

yapılamayacak derecede olduğudur. 

Küçük ada ekonomileri genel olarak tecrit edilmiş bir coğrafi yapıda bulunmalarına rağmen ekonomi politikası 

uygulamalarında daha esnek ve olumlu çıktı sonuçlarına sahiptirler. Küçüker, Mundell Fleming teorik çerçevesi 

içinde uygulanan para politikalarının genel olarak Keynesyen etkileri olduğunu savunmuş ve Merkez bankaları- 

nın ticarete konu olmayan malların üretimini etkileyebileceğini belirtmiştir (2000). 

Yani genişletici para politikaları uygun şartlar altında küçük ada ekonomilerinde olumlu etkilere sahip olabil- 

mektedirler. Böylelikle kamu harcamalarındaki artış bu ülkelerde istihdam ve milli gelir arttırıcı etkilere sahip 

olabilmektedir. Başarılı Küçük Ada Ekonomilerinin Ortak Noktaları Makroekonomik verileri istikrarlı olan ve 

bu nedenle yüksek büyüme hızına sahip bu ülkeler fert başına milli gelir seviyesinde gelişmiş ülkeler kategori- 

sindedirler. Oldukça sağlıklı bir ekonomik bünyeleri olan bu ülkeler bu nedenle diğerlerinden ayrışmaktadırlar. 

Bu kısımda Bu ülkelerin benzer yönleri açıklanmaya çalışılacaktır. Koloniyel kültürel altyapı, ticaret rotaları üzerin- 

de bulunma, insan sermayesi kalitesi ve demokratik rejim bu aşamada değerlendirmeye alınacaktır. Uzun yıllar batı 

kolonisi olarak bulunan ve sosyal katmanlaşması böylece şekillenen bazı ülkelerde toplumsal yapı batı kurumsal 

yapısına daha uyumludur. Ayrıca bireylerin yabancı dil ve kültüre aşina olması da bir avantaj olarak göze çarpmak- 

tadır. Özellikle ana kara ile sosyo ekonomik tarihi arka planı olan bağları sağlam kalan ada ülkeleri dış şoklara karşı 

daha dayanıklıdırlar. Bu durum ayrıca uluslararası alanda da bu ülkelerin izole edilmişliğini de azaltıcı rol oynar. 

Ayrıca sağlam bir devlet geleneğinin içselleştirilmesi burada önemli bir etkendir. Günümüzde deniz taşımacılığı ol- 

dukça gelişmiştir. Tam zamanında üretim başta olmak üzere esnek üretim metotlarının ortaya çıkması deniz ticaret 

rotaları üzerinde bulunan ülkelerin lojistik önemini arttırmaktadır. Bazı ada ülkelerinin serbest bölge olması bura- 

daki tüm ticari işlemlerin gümrüksüz yapılmasını sağlamaktadır. Büyük montanlı dış ticaret işlemlerinin yapıldığı 

bu bölgeler bu adaların refah düzeyini önemli ölçüde yükseltici etkide bulunmaktadırlar. Uluslararası finans kapital 

ve sermaye hareketleri için bir çekim merkezi haline gelen bu serbest ticaret bölgeleri GSMH artışı üzerinde önemli 

olumlu etkilerde bulunaktadırlar. Singapur’da gözlemlenen ekonomik mucizenin temelinde bu yatmaktadır. Tarihi 

süreçte ada ülkeleri bağlantılı batı ülkeleri ile ilişkileri sebebiyle yoğun bir ülke dışına göç yaşamışlardır. Bunun 

başlıca nedeni bu ülkelere yerleşmede sağladıkları kolaylıklardır. Bu durum geride kalanlar ile ekonomik bağları 

koparmamış aksine yüksek oranlı işçi dövizlerinin bu ada ülkelerine geri dönmesine yol açmıştır. Hane halklarına 

bu yüksek oranlı döviz girişi bir tür finansal FDI işlevi görerek uzun dönemli ekonomik büyüme dinamiklerini 

olumlu etkilemiştir. Bazı ada ülkelerinde oldukça yüksek doğal kaynak rezervi bulunmaktadır. Bu doğal kaynakların 

ekonomik olarak değerlendirilmesi stok değişken olan servetin akım değişken olan Milli Gelire tahvilini kolaylaştır- 

maktadır. Bahreyn gibi Arap ülkelerinin petrol kaynaklı refah artışı buna örnek gösterilebilir. 

Küçük ve Orta Ölçekli işletmelere sahip ada ekonomilerinde bölgeye özel ada mahreçli alameti farikaya sahip 

ürünler küresel pazarda rekabet gücüne sahip olabilmektedirler. Piyasada kendilerine özel bir segment yarata- 

bildikleri ölçüde bu tür KOBİ’lerin refah artışına olumlu etkileri olabilecektir. Kendi coğrafi ürün patentlerini 

Dünya’da bilinebilir kılabildikleri ölçüde bu ülkeler ürettikleri mal ve hizmetler için inelastik talep yaratarak 

markalaşmaya dayalı fiyatlama yapabileceklerdir. Özellikle turizm ağırlıklı Okyanus ülkeleri bu başarıyı yakala- 
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mışlardır. Başarılı küçük ada ekonomilerinin eğitim altyapısı tarihi perspektifte sömürgeci olan ülkeler tarafından 

önemli ölçüde yapılandırılmıştır. Bu nedenle Batı dillerine olan hâkimiyetleri yüksektir. Bu durum özellikle IT 

temelli sektörlerde yoğun olarak outsourcing şeklinde çalışmalarına imkân vermektedir. 

Çağrı merkezi başta olmak üzere pek çok alanda gelişmiş ülke ekonomilerine uzaktan erişim ile çözüm imkanları 

sağlamaktadırlar. İnsan sermayesinin zenginliği bu süreçte ülkelerin kalkınma ve ekonomik büyüme dinamikleri 

üzerinde olumlu etkilerde bulunmaktadır. 

Politik bağımsızlık da ekonomik büyümeyi etkileyen bir faktördür. Özellikle ana kara ile bağlantılarını sürdüren 

ada ülkeleri bağımsız ada ekonomilerinden daha yüksek bir büyüme potansiyeline sahip görünmektedirler. Geo- 

ffrey (2015) sanılanın aksine uzun dönemde ana kara ve küçük ada ekonomileri arasında ayrışmanın ve bağımsız 

iktisat politikası uygulanmasının ekonomik refah artışı getirmediğini savunmuştur. Özellikle kolonizasyon son- 

rası küçük ada ekonomilerinin uzun vadedeki ekonomik performanslarını incelediğinde bu sonuca ulaşmıştır. 

Benzer bir çalışmada McElroy (2012) Karayip bölgesi ada ülkelerinin Pasifik bölgesi ada ülkelerine ekonomik 

kalkınmışlık alanında üstünlüğünün küresel piyasalara yakınlık, savaş sonrası dönemde uluslararası turizm ve 

offshore bankacılık ile erken tanışma ve uzun dönemli kolonizasyon olarak tanımlamaktadırlar. Kıbrıs KKTC 

Coğrafi konumu 34 33 ve 35 41 kuzey enlemleri 32 20 ve 34 35 doğu boylamları arasında yer alan Kıbrıs’ın 

yüzölçümü 9282 km karedir. Akdeniz bölgesinin en büyük adası Kıbrıs uzun süre Osmanlı imparatorluğu ege- 

menliğinde kalmış ve ada daha sonra İngiltere etkisinde bulunmuş ve yapılan uluslararası anlaşmalar neticesinde 

iki taraflı bir federal yönetim yapısına kavuşmuştur. 

Yakın geçmişte ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile adada bağımsız bir Türk devleti kurulmuştur. 

KKTC Kıbrıs adasını GKRK ile paylaşmaktadır. Adadaki diğer kesimin AB ile entegre olması burada Türk kesi- 

minin uluslararası sistemden izole edilme riskini arttırmıştır. 

Tipik küçük ada ekonomisi özellikleri taşıyan KKTC ekonomisi; küçük ölçekli iç pazar, kısıtlı doğal ve beşeri kay- 

naklar, ağırlıklı olarak hizmet üretimine dayalı mikro ekonomik bir yapıya sahiptir. Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) 

2014 yılı tahmini milli gelir rakamlarına göre 8 milyar 651 milyon Türk Lirası (TL) değerinde gayri safi yurtiçi ha- 

sıla (GSYİH) hesaplarken, kişi başı gelirde yaklaşık olarak 15.000 ABD dolarına yakın bir seviyededir. Resmi ista- 

tistiklere göre değerlendirildiği zaman KKTC, yüksek gelirli gelişmekte olan ekonomiler seviyesinde durmaktadır. 

KKTC diğer benzer küçük ekonomilerde olduğu gibi ekonomik gelişimini dış pazarlara erişimle, dış talebi artıra- 

rak sağlamaya çalışmaktadır. KKTC’de son 36 yıldaki sektörel gelişim 5 başlık (tarım, sanayi, inşaat, hizmetler ve 

kamu hizmetleri) altında incelendiğinde, en dikkat çekici değişim tarım ve kamu yönetiminde ortaya çıkmaktadır. 

Tarım sektörünün GSYİH içerisindeki payı 1977’deki yüzde 16,7’lerden 2013’te yüzde 5,5’lere gerilemiştir. 

Bunun yanında özel sektör odaklı büyümeyi 1980’lı yıllarından beri benimsemeye çalışan KKTC’de istenilen gelişim 

sağlanamamıştır. Kamunun ekonomideki payı seksenli yıllarda yüzde 16,4 iken bu oran 2000’li yıllarda ortalama 20,9’a 

yükselmiştir. Bu oranlar göreceli olarak değerlendirildiği zaman aslında özel sektörün yeterince büyümediği ve kamu 

sektörünün 2000’li yıllarda da ekonomide önemli etkiye sahip olduğunu görülmektedir. Ayni dönemde sanayi sektörü de 

payını koruyamamış, yüzde 3’lük bir gerileme göstermiştir. Turizm sektörü sanılanın aksine çok yüksek sürükleyici bir 

büyüme trandine sahip değildir. Bu durum marka değerine sahip diğer başarılı ada ülkelerinden bir sapma göstermekte 

düşük gelir gurubu turist ülkesi olmasına neden olmaktadır. Karaman (2005) tarafından yapılan çalışma KKTC’nin 

uluslararası rekabete en açık ve yurtdışından gelir getirme ağilimi yüksek sektörünün yükseköğretim olduğunu savun- 

maktadır. Bu sektör yurtdışından önemli döviz girdisi sağlamaktadır. Özellikle gelişmekte olan Müslüman ülkelerden 

KKTC’ye yönelik yükseköğrenim amaçlı seyahatler Üniversitelerin bu manada ülkeye ekonomik katkılarını arttırmıştır. 
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KKTC özellikle offshore finans alanında hizmet veren bankalara kolaylıklar sağlıyarak bu alanda bir bölgesel 

çekim merkezi olmuştur. Böylece yakın coğrafyadan bir sermaye akımı yaratılmıştır. Bankacılık ve finans yöne- 

limli bu hizmetler sektörü gelişmesi büyüme eğilimi ve dolayısı ile Milli Geliri arttırıcı bir etkide bulunmuştur. 

Türkiye KKTC ekonomik yaklaşması KKTC ve Türkiye gerek tarihi kültürel bağlar ve gerekse yoğun ekonomik 

ilişkiler nedeni birbirlerine yaklaşmışlardır. Bu durum ekonomik konjonktür alanında da benzerlik arzetmekte- 

dir. Ekonomik genişleme ve daralma dönemleri paralellik içermektedir. Kamu maliyesi alanında bağlılık belirli 

çerçevede devam etmektedir. Özellikle Türkiye’den yapılan mali transferlerin tüketim alanındaki harcamalara 

yoğunlaşması değiştirilmesi gereken bir konudur. Türkiye’den KKTC’ye turizm, eğitim gibi temel alanlarda 

yoğun bir ziyaretçi akımı vardır. 

Bu durum ciddi anlamda bir ekonomik çarpan etkisi yaratarak bölgede refah artışı sağlamaktadır. Yaklaşık 20 yıl 

önce Türkiye’de kumar oynatmanın yasaklanması KKTC casino ve kumar sektöründe ciddi bir artış yaratmış- 

tır. Benzer durumdaki İsrail’den de adaya yönelik bu tür seyahatler vardır. Türkiye’nin KKTC’ye yönelik diğer 

bir stratejik hamlesi Akdeniz doğal havzasındaki enerji kaynaklarına yönelik girişimlerdir. Kıbrıs açıklarındaki 

enerji kaynaklarının kullanımı ve uluslararası piyasalara arzı konusunda ortak girişimin ciddi kazançlar ortaya 

çıkaracağı aşikârdır. Bu süreçte Türkiye KKTC’nin ulaşım alanında uluslararası izolasyonunu azaltmaya yönelik 

girişimlerle adadaki havalimanının uluslararası uçuşlara açılması girişimi yanında Kıbrıs limanlarının Akdeniz 

havzasında öneminin artmasını sağlamaya çalışmaktadır. 

KKTC’nin Türkiye ile bağlantısı büyüme performansına katkı bulunmakla birlikte Güney Kıbrıs Rum Kesiminin 

AB ile ekonomik entegrasyonu ve ortak para birimini kullanmasını oldukça yüksek bir ekonomik performansı- 

nın başarısının temelini oluşturur. Ana kara ile bağların kopması bir önceki kısımda belirtilen gerekçelerle ciddi 

bir ekonomik krize yol açabilir. Bu durum KKTC Türkiye ilişkilerindeki herhangi bir zayıflama sürecinin olası 

etkileri konusunda önemli ayrıntılar içermektedir. Ankara Girne arasındaki ilişkilerin belirtilen gerekçelerle ta- 

rihi arka planı göz önüne alarak yapıcı ve uzlaşmacı bir tonda sürdürülmesi KKTC ekonomisinin kendi ayakları 

üzerinde durmasının sağlanması açısından önem taşımaktadır. 
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Okul öncesi eğitim programı, 0-72 aylık çocukların kurumlarda okul öncesi eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek 

üzere, belirlenen hedefler doğrultusunda kazanılması beklenen davranışlara uygun, planlı ve sistemli eğitim ya- 

şantıları düzenleyerek, sonuçta hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını gösteren değerlendirmeyi de içine alan çalışmalar 

bütünü olarak ifade edilebilir (Aral, Kandır ve Can Yaşar, 2002: 60). 6 yaş süreci bir bireyin ilerleyen yıllarda 

yaşamını etkileyecek temel özelliklerin büyük bir oranda şekillendiği bir dönemdir. Bu açıdan çocukların farklı 

alanlarda gelişimini sağlayacak olan yeni deneyimlerle karşılaşması önem taşımaktadır ve çocuklara sağlanan 

kaliteli okulöncesi eğitiminin önemi bu noktada çok büyüktür. 

PROBLEM DURUMU 
 

Projemiz planlanırken çocukların ilgi ve gereksinimleri göz önüne alınarak okul ortamlarının uygun şekilde hazır- 

lanması, bu ortamlarda öğrencilerimizin kendi doğal yetiştirdikleri sebze ve meyveleri üretme ürettiğini gözleme 

ve inceleme imkanı sağlamaktır. Bu proje, öğrencilere temel tarım uygulamaları konusunda beceri kazandırmak 

ve bitki bakımında sorumluluk almalarını sağlamak için düzenlenmiştir. Çocuklar için doğal bir eğitim ortamı 

yaratmaktır. Tarımın önemini öğretmek, tarımsal beceriler kazandırmak, tarım uygulamalarının ders konularıyla 

birleştirilmesi, bitki yetiştirme çalışmaları ile çocuklarda sorumluluk duygusu kazandırmak amaçlanmıştır. 

KURAMSALLAR TEMELLER 
 

Küresel ısınma kapsamında önerilmekte olan organik tarımı yaygınlaştırma ve geliştirme adına çocuk gelişimi 

açısından taşıdığı önemin ve okulöncesi eğitim sürecindeki olanakların değerlendirilmesi kapsamında ortaya 

koyulmaktadır. 2.1. Çocuk Gelişimi Açısından Organik Tarıma Katılımın Önemi, Eğitim ortamları çocukların 

hem fiziksel hem de sosyal çevre deneyimlerinin gelişebildiği çevreler olarak düşünülebilir. Eğitim mekânın sa- 

hip olduğu fiziksel çevre koşulları en az sosyal çevre kadar önemlidir ve kullanıcıların yaşamını etkileyen temel 

faktörlerden biridir. 2.1.1. Çevre Eğitim sosyal mesajları ile mesajların okul öncesi dönem çocukları tarafından 

verilmesi. 2.1.2. . Çocuklarla merak duygusunu oluşturularak aileleri ile internetten çevre kirliliği, endemik tür. 

biyolojik çeşitlilik ile ilgili inceleme, araştırma yapmaları. 

2.1.3. Okulöncesi eğitim sürecinde toprakla iç içe deneyim yaşamak 

2.2.4. Okulöncesi eğitimde program ve fiziksel olanaklar açısından farklılıklar 

2.2.5.Çocukların doğaya olan duyarlılığını ve bilinçlendirmek, 

2.2.6.Ailelerin organik tarıma karşı duyarlılığını arttırmak ve bilinçlendirmek, 

2.2.7.Ebeveynlerin çocukları ile organik tarım yapma kaliteli vakit geçirmelerini sağlamak, 

2.2.8.Çocukların içindeki yaşadıkları dünyaya karşı sorumlulukları olduğunun farkına varmalarını sağlamak, 
 

 

 

 

mailto:ferdakanat@hotmail.com


TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

310 
 

 

AMAÇ 
 

Okulöncesi eğitim, çevresini merak eden, öğrenmeye ve düşünmeye güdülenmiş çocuğun bu özelliklerini yönet- 

me, teşvik etme ve geliştirme gibi çok önemli bir görevi üstlenmiştir. Sınıf içi ve dışı fiziksel ortam tasarımları, 

eğitim kalitesinin yanında çocuk davranışlarını da etkilemektedir. Bu doğrultuda hazırlanan eğitim ortamları ve 

donanımlar bir yandan çocukların aldıkları eğitimin kalitesini yükseltecek diğer yandan da çocuk davranışla- 

rında olumlu yansımalar oluşturacaktır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış, eğitim araç ve gereçleri belirlenen 

kazanım-göstergelere uygun, kurum içi ve dışı tüm birimleri bulunan okul öncesi eğitim kurumları, çocukların 

hayatlarında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için yapılan çalışmalar art- 

tıkça bununla beraber okul öncesi eğitim ortamlarının kalitesini arttırmak da gerekmektedir. Bu çalışma ile okul 

öncesi eğitim kurumlarının eğitim ortamları ve çevre düzenlemesi, çocuğun sınıf içi etkinliklerinin yanı sıra do- 

ğal ortamda özgürce çalışarak üretmenin önemini ve değerini kavramasını sağlamaktır. Toplum giderek tüketen 

nesil olmakta üretime toprağa değer azalmaktadır. Tüketen nesil olmaktan çıkıp üretebilen nesiller yetiştirmek 

amaçlanmıştır.Bu amaç doğrultusunda araştırma soruları; 

1. Temelde öğrencilerin küçük yaşta doğayı koruma bilinci kazandırıla bilinir mi? 

2. Okul öncesi eğitimde farklı öğrenme ortamlarının çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkısı nelerdir? 

3. Sınıflarda işbirlikçi öğrenme yöntemi, proje tabanlı öğrenme yönteminin kullanılabilir mi? 

4. Çocukların içindeki yaşadıkları dünyaya karşı sorumlulukları olduğunun farkındalar mı? 
 

YÖNTEM 

 
Araştırma Modeli 

 

Nitel araştırma yöntemi ve gözlem tekniği kullanılmıştır. 48-72 ay Aralığındaki 4 şubenin bulunduğu okulumuz- 

da haftanın belirli günlerinde Öğretmenler okulun bahçesinde sene başından sonuna kadar birçok farklı teknikle 

gözlem yapmışlardır. Öğrenciler burada tamamen yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik etkinlikler yapmışlardır. 

Yapılan gözlemlerde farklı eğitim ortamlarında (okul bahçesi)kendilerini ifade edebilme olanağı bulmuşlardır. 

Öğretmenler tarafından yapılan gözlemlerde özgün ve nitelikli çalışmaların ortaya çıktığı görülmüştür. çocuk- 

ların öğrenmeye odaklanıp ,merak ederek çevresinde farklı uyaranlar olmadan konuya adapte olarak özgün ve 

nitelikli çalışmalar gerçekleştirmesini sağlanmıştır. Bunu okul dışındaki ortamlarında da aileler tarafından fark- 

lılığın oluştuğu belirtilmiştir. Ayrıca özgüvenleri gelişerek girdikleri ortamlarda kendilerini ifade etme olanağı 

bulmuşlardır. Kendi ürettikleri çalışmalardan çok daha fazla keyif aldıkları gözlemlenmiştir. 

SONUÇ 
 

Milli eğitim bakanlığına bağlı çalışan bağımsız anaokulu olarak Çocuklar için doğal bir eğitim ortamı yaratarak 

3 adet organik tarım alanı ( Yaşam beceri, Aktif öğrenci katılımına ve aktif yöntemlerin kullanımına vurgu: tar- 

tışma, araştırma, eleştirel detaylandırma ve eylem çalışmaları) ile renklendirilmiştir. Öğrencilerim her gün yeni 

bir merak ve heyecanla okula geldiler. Öğrencilerde birçok olumlu değişiklik oldu. Çevreye ve canlılara karşı 

daha duyarlı olma- Sorunlardan korkmadan Çözüm üretme becerisi- Etkin iletişim kurma becerisi- doğaya saygı 

duyma, doğayı koruma, teknolojiyi etkin Kullanma -Araştırma- Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri gelişti. 

Veliler açısında ise bir devlet en ekonomik şekilde doğa ile iç içe olarak çocuklarının organik tarımı öğrenmesi ve 

yapabilmelerini görmeleri memnuniyeti okul idaresine ve öğretmenlere iletilmiştir. Milli eğitim bakanlığına bağlı 
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çalışan bağımsız anaokulu olarak öğrencilerin öz bakım giderlerinden belli bütçeler ayılarak ergonomik şekilde 

ve değişken olan eğitim sistemlerine uyarlanabilir olarak oluşturan 3 adet organik tarım yeri ( Yaşam beceri, Ço- 

cukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davra- 

nışları öğrencilerimiz bu ortamlarda kendilerini keşfedilmenin ve hayal dünyalarının kapılarını bizlere açmanın 

fırsatını yakaladılar.)Öğretmenlerimiz mesleki açıdan kendilerinin farkına varıp eksiklerini tamamlayıp, daha çok 

ne yapabilir sorusunu kendilerine sormayı alışkanlık haline getirdiler. Veliler açısında ise bir devlet okulunda bu 

imkânları en ekonomik şekilde bulabilmenin memnuniyetini bizlere ilettiler. 
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TM: 029  
 

KENDİNİ KEŞFEDEN OKUL 
 

Ayfer SOYBALI 

ayfr4255@gmail.com 

ÖZET 
 

Okul öncesi eğitim programı, 0-72 aylık çocukların kurumlarda okul öncesi eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek 

üzere, belirlenen hedefler doğrultusunda kazanılması beklenen davranışlara uygun, planlı ve sistemli eğitim ya- 

şantıları düzenleyerek, sonuçta hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını gösteren değerlendirmeyi de içine alan çalışmalar 

bütünü olarak ifade edilebilir (Aral, Kandır ve Can Yaşar, 2002: 60). 6 yaş süreci bir bireyin ilerleyen yıllarda 

yaşamını etkileyecek temel özelliklerin büyük bir oranda şekillendiği bir dönemdir. Bu açıdan çocukların farklı 

alanlarda gelişimini sağlayacak olan yeni deneyimlerle karşılaşması önem taşımaktadır ve çocuklara sağlanan 

kaliteli okulöncesi eğitiminin önemi bu noktada çok büyüktür. 

PROBLEM DURUMU 
 

Tasarıma katılım ve okulöncesi eğitim kapsamında bu bölümde yapılan incelemeler sonucunda ulaşılan yargılar, 

çocuk gelişimi açısından tasarıma katılım çalışmalarının taşıdığı öneme rağmen, okulöncesi eğitim sürecinde 

çocukların genel olarak bu çalışmalarla karşılaşma olanağı bulamadıklarının ve okulöncesi eğitimde çocuklar 

sunulan olanaklarda eşitlik sağlanamadığının görülmesi olarak özetlenebilir. Okulöncesi dönemde çocukların, 

tasarıma katılım deneyiminden diğer çocuklar kadar yararlanamadığı ve “yaşam becerilerini” geliştirecek olan 

bu etkinlikten genel olarak yoksun kaldıkları yargısına varılmıştır. Çalışma kapsamında, mimari bakış açısıyla bu 

probleme nasıl yaklaşılabilir sorusu sorulmuştur. Çözüm önerisi olarak getirilmesi kurgulanan model bu düşünce 

yapısıyla ortaya konulmuştur. 

KURAMSALLAR TEMELLER 

Tez çalışması kapsamında önerilmekte olan bağımsız atölye modeli, tasarıma katılım deneyiminin çocuk gelişimi açısın- 

dan taşıdığı önemin ve okulöncesi eğitim sürecindeki olanakların değerlendirilmesi kapsamında ortaya koyulmaktadır. 

2.1. Çocuk Gelişimi Açısından Tasarıma Katılımın Önemi Eğitim ortamları çocukların hem fiziksel hem de sos- 

yal çevre deneyimlerinin gelişebildiği çevreler olarak düşünülebilir. Eğitim mekanın sahip olduğu fiziksel çevre 

koşulları en az sosyal çevre kadar önemlidir ve kullanıcıların yaşamını etkileyen temel faktörlerden biridir. 

2.1.1. Çocukların tasarıma katılımı çalışmalarının genel kapsamı 

2.1.2. Eğitim ortamlarının geliştirilmesi yönünde çocukların tasarıma katılımı 

2.1.3. Okulöncesi eğitim sürecinde tasarıma katılım deneyimiyle karşılaşmak 

2.2.1. Okulöncesi eğitimde program ve fiziksel olanaklar açısından farklılıklar 
 

AMAÇ 

Okul öncesi eğitimden istenilen oranda verim alınabilmesi programa, personele, uygulanan yöntem ve teknikle- 

re bağlı olduğu kadar kurumlara fiziksel anlamda sağlanan koşullara da büyük ölçüde bağlıdır. Sınıf içi ve dışı 

fiziksel ortam tasarımları, eğitim kalitesinin yanında çocuk davranışlarını da etkilemektedir. Bu doğrultuda ha- 
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zırlanan eğitim ortamları ve donanımlar bir yandan çocukların aldıkları eğitimin kalitesini yükseltecek diğer yan- 

dan da çocuk davranışlarında olumlu yansımalar oluşturacaktır. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış, eğitim araç 

ve gereçleri belirlenen kazanım-göstergelere uygun, kurum içi ve dışı tüm birimleri bulunan okul öncesi eğitim 

kurumları, çocukların hayatlarında oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması için 

yapılan çalışmalar arttıkça bununla beraber okul öncesi eğitim ortamlarının kalitesini arttırmak da gerekmektedir. 

Bu çalışma ile okul öncesi eğitim kurumlarının eğitim ortamları ve donanımlarında bulunması gereken niteliklere 

değinilerek, bu konuya dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırma soruları; 

1. Okul öncesi eğitimde farklı öğrenme ortamlarının çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimine katkısı nelerdir? 

2. Atölyelerin normal öğrenme ortamlarından farklılıkları nelerdir? 

3. Sosyo-ekonomik düzeyi faklı olan çocukların bu ortamlarda bir araya gelerek yeni bir ürün oluşturmasının 

öğrenmeye katkısı nedir? 

4.  Yaparak-yaşayarak öğrenme modeli ile oluşturulan atölyelerin öğretmenlerin mesleki açıdan gelişimine kat- 

kısı nelerdir? 

YÖNTEM 
 

Araştırma Modeli Çalışmamızda Nitel araştırma yöntemi ve gözlem tekniği kullanılmıştır.48-72 ay aralığındaki 

16 şubenin bulunduğu okulumuzda haftanın belirli günlerinde atölyeler dönüşümlü kullanılarak, öğrencilerin 

merkez, öğretmenlerin rehber olduğu eğitim öğretim ortamları oluşturulmuştur. 

Öğretmenler gözlem tekniği ile öğrencilerin sene başından sen sonuna kadar aynı atölyelerde gösterdiği gelişim- 

leri gözlemlemişlerdir. Öğrenciler burada tamamen yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik etkinlikler yapmışlardır. 

Yapılan gözlemlerde farklı eğitim ortamlarında kendilerini ifade edebilme olanağı bulmuşlardır. Öğretmenler ta- 

rafından yapılan gözlemlerde özgün ve nitelikli çalışmaların ortaya çıktığı görülmüştür. Mimari açıdan çocukla- 

rın ilgisini çeken bu farklı ortamların çocukların öğrenmeye odaklanıp, merak ederek çevresinde farklı uyaranlar 

olmadan konuya adapte olarak özgün ve nitelikli çalışmalar gerçekleştirmesini sağlanmıştır. Bunu okul dışındaki 

ortamlarında da aileler tarafından farklılığın oluştuğu belirtilmiştir. Ayrıca özgüvenleri gelişerek girdikleri ortam- 

larda kendilerini ifade etme olanağı bulmuşlardır. Kendi ürettikleri çalışmalardan çok daha fazla keyif aldıkları 

gözlemlenmiştir. 

SONUÇ 
 

Milli eğitim bakanlığına bağlı çalışan bağımsız anaokulu olarak öğrencilerin öz bakım giderlerinden belli büt- 

çeler ayılarak ergonomik şekilde ve değişken olan eğitim sistemlerine uyarlanabilir olarak oluşturan 5 atölye ( 

Yaşam beceri , Akıl-Zeka Oyunları, Stem Kodlama , Hayal ve Seramik ) oluşturulmuştur. Milli eğitim bakanlığı- 

na bağlı çalışan bağımsız anaokulu olarak öğrencilerin öz bakım giderlerinden belli bütçeler ayılarak ergonomik 

şekilde ve değişken olan eğitim sistemlerine uyarlanabilir olarak oluşturan 5 atölye ( Yaşam beceri , Akıl-Zeka 

Oyunları, Stem Kodlama , Hayal ve Seramik ) oluşturulmuştur. Öğrencilerimiz bu ortamlarda kendilerini keşfe- 

dilmenin ve hayal dünyalarının kapılarını bizlere açmanın fırsatını yakaladılar. Öğretmenlerimiz mesleki açıdan 

kendilerinin farkına varıp eksiklerini tamamlayıp, daha çok ne yapabilir sorusunu kendilerine sormayı alışkanlık 

haline getirdiler. Veliler açısında ise bir devlet okulunda bu imkanları en ekonomik şekilde bulabilmenin mem- 

nuniyetini bizlere ilettiler. 
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DKAB DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI KAZANIMLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR 

İNCELEME: TÜRKİYE, KKTC ÖRNEĞİ 

Dr. Mehmet Karadağ 

Dr. Ümit Kalkan 

ÖZET 
 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti coğrafi, tarihi, kültürel, siyasi ve dini açılardan birbirine oldukça benze- 

yen iki kardeş ülkedir. Şüphesiz bu yakınlığın eğitim ve eğitim sistemlerini de kapsayan tarafların olması doğaldır. 

Buna karşın her iki ülkenin geçmiş yüzyılda farklı tarihi süreçlerden geçmesi her iki ülkenin sosyo-kültürel yapısın- 

da bir takım değişikler meydana getirmiş ve bu durum doğal olarak eğitim sistemlerine yansımıştır. Bu çalışmada 

hem Türkiye hem de KKTC’de 2018 yılında hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi öğretim programlarında 

hedeflenen kazanımların nicelik ve nitelik açıdan değerlendirilmesi ve karşılaştırmalı olarak analiz edilip söz konu- 

su kazanımlar arasında temel farklılıkların neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel bir araştırma 

olup “doküman incelemesi” yöntemi kullanılarak hazırlanmış olup 2018 yılında hazırlanan DKAB dersi öğretim 

programı dokümanlarından elde edilen veriler, “betimsel analiz” tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma 

sonuçlarına göre her iki programın farklı yaklaşımlar çerçevesinde hazırlandığı ve farklı temel kavramların olduğu, 

öğrenim alanları, üniteler ve kazanımlar arasında farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Her iki öğretim programın 

öğrenim alanları sayısının farklı olduğu TC DKAB öğretim programında her sınıf bazında öğrenim alanları rakamla 

ifade edilirken KKTC DKAB öğretim programında öğrenim alanları isimlendirilmiştir. KKTC DKAB öğretim 

programında geçen kazanım sayısı daha fazla olduğu görülmüştür. Her iki öğretim programında geçen benzer ka- 

zanımlar aynı sınıfta, alt veya üst sınıflarda olacak şekilde farklılık göstermektedir. Her iki programın kazanımları 

arasında benzerlik oranı %65 iken farklılık oranı ise %35 olarak tespit edilmiştir. 

 

Abstract 

 
Turkey and the Turkish Republic of Northern Cyprus are two sister countries with geographical history, related, po- 

litical and religious lightning. Undoubtedly, it is natural that there are parties that include the education and training 

systems of this proximity. However, the fact that both countries went through different historical processes in the 

past century has created a number of changes in the socio-cultural structure of both countries and this is naturally 

reflected in the education systems. In this study, it is aimed to evaluate the targeted gains in terms of quantity and 

quality in the Religious Culture and Moral Knowledge Course Curriculums prepared in both Turkey and TRNC in 

2018 and to analyze them comparatively and determine what are the main differences between these achievements. 

The study is a qualitative research and prepared using the “document review” method and the data obtained from the 

DKAB course curriculum documents prepared in 2018 were analyzed using the “descriptive analysis” technique. 

According to the results of the research, it was determined that both programs were prepared within the framework 

of different approaches and that there were different basic concepts and that there were differences between learning 

areas, units and achievements. In the TC DKAB curriculum, where the number of learning areas of both curriculums 

is different, the areas of learning are expressed in numbers on the basis of each class, while the fields of learning are 

named in the TRNC DKAB curriculum. It has been observed that the number of achievements in the TRNC DKAB 

curriculum is higher. Similar gains in both curriculums differ in the same class, upper or lower grades. The similarity 

rate between the gains of both programs was 65%, while the difference rate was 35%. 
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GİRİŞ 
 

Günümüz dünyasının olağanüstü bir dönüşüm geçirdiği bilinen bir gerçektir. Doğal olarak devletler bu duruma 

her alanda olduğu gibi eğitim politikalarında da ayak uydurmak zorunda kalmaktadır. Yöneticiler bu doğrultuda 

eğitim programlarında, toplumun ihtiyaç ve beklentisini karşılamak, yeniden yapılandırmaya giderek yeni neslin, 

zamanın ruhuna uygun olarak eğitilmesini sağlayacak köklü değişikliklere başvurmaktadır (Aydemı̇ r & Adamaz, 

2017, s. 39; Hayırsever & Kısakürek, 2014, s. 24). Eğitim politikacıları eğitim programlarını geliştirirken önce- 

likle önceki tecrübelerinden faydalanmakta ve bu mirası en verimli şekilde değerlendirmek zorundadır. Buna ek 

olarak taslak çalışmalarında akademisyenlerden, eğitim ile ilgili sivil toplum örgütlerinden, müfettiş raporların- 

dan, öğretmen, öğrenci ve veli görüşlerinden faydalanmaları gerekmektedir. Öğretim programları geliştirilirken, 

dünyada ve çevresinde olan bitenden haberdar, içinde yaşadığı toplumu tüm özellikleri ile tanıyan ve sorunlara 

çözümler üreten, yargılayabilen, sorgulayabilen, yaratıcı düşünebilen, eleştirebilen, her türlü yeteneğini etkili 

kullanabilen ve teknolojiye alışkın nesiller yetiştirmeyi hedeflemek gerekmektedir (Mutluer, 2013, s. 356). 

Tüm bu amaçlar doğrultusunda, 2018 yılında hem Türkiye hem de KKTC’de hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bil- 

gisi (DKAB) dersi öğretim programlarında bireye kazanım ve etkinlikler aracılığıyla kazandırılacak birtakım bece- 

rilere yer verilmiştir. Çalışmamız, İlköğretim DKAB dersi öğretim programı ve kazanımları hakkında genel bir kav- 

ramsal çerçeve çizildikten sonra her iki ülkenin programlarında geçen kazanımların karşılaştırılmasını içermektedir. 

DKAB Öğretim Programı 
 

Bilindiği gibi DKAB dersi, ilköğretim ve ortaöğretimin zorunlu derslerdendir. Bu zorunluluk hem Anayasa’nın 

24. Maddesinde: “‚...din ve ahlâk eğitim ve öğretimi devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” (Tetı̇ k, 2018, s. 

66) şeklinde geçtiği gibi hem de Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 12. Maddesinde: “Türk millî eğitiminde lâiklik 

esastır. Din Kültürü ve Ahlâk Öğretimi ilkokul ve ortaokullar ile lise ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler 

arasında yer alır” şeklinde ifade edilerek DKAB dersinin ilköğretim dördüncü sınıftan ortaöğretimin 12. sınıfına 

kadar zorunlu dersler arasında yer almaktadır (Çekin, 2016, s. 60). Zorunlu olarak din eğitimi veren bu eğitim 

kurumlarında, genel anlamda dini bilgi vermenin yanı sıra, kişinin bilgiye ulaşma yol ve metotlarını ve akli me- 

lekelerini geliştiren bir yol haritası çizilmektedir. Çünkü DKAB dersi, belli bir inanç veya mezhebin değerlerini 

aşılamak için değil bilakis bireyin bütün dinler hakkında elde ettiği bilgiyi yorumlayabilmesi ve bu bilgiler doğ- 

rultusunda kendince kavradığı ve anlamlandırdığı şekliyle dinler hakkında bir görüş belirleyebilmesidir (Selçuk, 

2005, s. 175). Bu hedefler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı, DKAB dersi (4-8. Sınıflar) öğretim programının 

uygulamadaki temel amacını şöyle ifade etmektedir: 

“Programda din ve ahlakla ilgili temel kavramların öğretimi, din ve ahlakla ilgili bilgilerin kavramsal temelle- 

rinin oluşturulması ve kavramlar arası ilişkilendirmelerin yapılması hedeflenmiştir. Böylece öğrencilerin dinî 

ve ahlaki kavramları yorumlamaları ve bazı temel becerileri (araştırma ve sorgulama, problem çözme, iletişim 

kurma vb.) geliştirmeleri amaçlanmıştır” (TC. MEB, 2018, s. 8). 

Bu amaç doğrultusunda geliştirilen DKAB dersi öğretim programı, Millî Eğitim’in 1739 sayılı temel kanununda 

geçen “Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkeleri”ne uygun olarak öğrenciler için aşağıdaki hedef- 

ler maddeler halinde verilmiştir: 

“1-Dinî ve ahlaki kavramları tanımaları, 

2- Dinin sosyal hayat, kültür ve medeniyet unsurları üzerindeki etkilerini kavramaları, 

3- Farklı inanç ve yorumları tanımaları ve bunlara saygı duymaları, 
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4- Çevresindeki dinî davranış, yorum, tutum ve deneyimlerin farkında olmaları, 

5- Ahlaki değerleri tanımaları ve bunları içselleştirmeleri, 

6- İslam dininin ana kaynaklarını tanımaları, 

7- Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hayatını ve örnek ahlakını tanımaları, 

8- İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini açıklamaları, 

9- Bazı dua ve surelerin muhtevasını ana hatlarıyla tanımaları, 

10- İnanç ve ibadetlerin davranışları güzelleştirmedeki olumlu etkisinin farkına varmaları amaçlanmaktadır” (TC. 

MEB, 2018, s. 8). 

Kuzey Kıbrıs’ta Din Eğitimi 
 

Kuzey Kıbrıs’ın eğitim tarihine kısaca göz atmakta fayda olacaktır. 1960’lı yıllarda Türkler ile Rumlar arasındaki 

çatışmalar, eğitimi de ister istemez etkilemiştir. Gerek 1974 Barış Harekatı ile kurulan Kıbrıs Türk Federe Devleti 

ve gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim sistemi, doğal olarak bu yaşanmışlıklardan olumsuz etkilen- 

miştir. Ama bu dönemden sonra Milli Eğitim Bakanlığı kurulmuş ve eğitimle ilgili yeni kanunlar belirlenmiştir. 

Daha yeni olan Kıbrıs Türk Federe Devletinde eksikliği olan eğitim programları, Türkiye Cumhuriyeti (TC) okul 

öncesi ve ilkokul programları ile aynı doğrultuda uygulanmış ve Türk eğitim sistemi olduğu gibi benimsenmiştir 

(Çağlar & Reis, 2007, s. 240). Bu eğitim programı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti eğitim hedeflerinin bir kıs- 

mını ancak karşılayabilmiştir. Bilhassa KKTC’nin kurulmasıyla birlikte, tüm kurumları ile daha yeni olan dev- 

letin, Türk eğitim sistemi ile paralellik gösteren ve Kıbrıs Türk toplumunun özelliklerine uygun olan bir eğitim 

programına gereksinim doğmuştur. Bu doğrultuda KKTC Milli Eğitim Yasasının Temel İlkelerinde yer alan bu 

gereksinim 22. Maddesinde şöyle ifade edilmektedir: “Madde 22 (1), Kıbrıs milli eğitim kurumlarında uygulanan 

öğretim programları ile Türkiye’deki özdeş eğitim kurumlarında uygulanmakta olan öğretim programları arasın- 

da Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimleri de gözetilmek ve aşağıda 22 (b) fıkra kuralları saklı kalmak koşuluyla 

uyum sağlanır” (KKTC Milli Eğitim Yasası, 1986, s. 57). 

Ancak bu süreçte Kıbrıs Türk toplumunun gereksinimleri dikkate alındığında, iki ülke arasında paralellik göste- 

ren eğitim programları, okullarda tam anlamıyla uygulanamamıştır. Bilhassa Türkçe, Sosyal Bilgiler ve Yurttaşlık 

Eğitimi gibi derslerde Kıbrıs Türk toplumunun kültürel beklentilerini ve dinamik devamlılığı sağlayamadığı görül- 

müştür (KKTC MEB, 2018, s. 7). Kuruluşundan 2018 yılına kadar eğitimin iyileştirilmesi için birçok adım atılmışsa 

da yeterli olmamıştır. Kıbrıs Türkü’nün kendi varlığı ve bağımsızlığını sürdürebilmesi için, kültürel özellikleri ve 

sosyal ihtiyaçları dikkate alan, küresel gelişim ve değişimi öngören, bilimsel araştırmalara dayalı çağdaş bir eğitim 

programı amaçlanarak 2018 yılında temel eğitim programı geliştirilmeye çalışılmıştır (KKTC MEB, 2018, s. 8). 

Kıbrıs Türkü, Osmanlı’dan sonra İngiliz idaresinde de okullarda din eğitim-öğretimi almaya devam etmekte idi. 

Fakat 1950 yılından sonra okulların yönetimi Türklere geçince Türkiye eğitim sistemi örnek alınarak orta kademe 

okullarda din eğitim-öğretmi kaldırılmıştır. 1976 yılından sonra her ne kadar seçmeli olarak kabul edilmiş olsa 

da çeşitli nedenlerle verimli olmamıştır. Türkiyede 1982 anayasası ile birlikte din derslerinin zorunlu olmasına 

paralel olarak KKTC okullarında da DKAB dersi zorunlu olarak programa alınmıştır (Atalay, 2004, s. 36). 

KKTC’de din derslerinin zorunlu olması anayasa’nın 23. Maddesinin 4. Fıkrasında şöyle ifade edilmektedir: “Din 

eğitim ve öğretimi, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır” (KKTC Anayasası, 1985). KKTC Milli Eğitim 

ve Kültür Bakanlığı, adı geçen yasa doğrultusunda, Milli Eğitim Yasasının 19. Maddesi’nde geçen: “Milli 
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eğitimde laiklik esastır. Bu ilkeye ters düşmemek koşuluyla öğretim kurumlarında din kültürü eğitimi yapılabi- 

lir.” ifadesi gereğince bünyesinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde DKAB derslerini zorunlu tutmuştur 

(Atalay, 2004, s. 18). Fakat KKTC toplumu çeşitli nedenlerden dolayı zorunlu DKAB derslerinden istenilen 

verimi sağlayamamıştır. Son olarak 2018 yılında geliştirilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakan- 

lığı Temel Eğitim Programı genel amaçları doğrultusunda Temel Eğitim DKAB dersi öğretim programının özel 

amaçları belirlenmiştir (KKTC MEB, 2018, s. 26). 

Kazanımlar 

Eğitim-öğretim programlarında en önemli amaçlardan biri de kişinin kendisine, çevresine, topluma faydalı ve 

uyumlu olmasına katkı sağlamak ve akademik açıdan gelişmesini desteklemektir. Bu sebeple kişiye söz konusu 

tutum, değer ve becerilerin kazandırılması oldukça önemlidir. Günümüz eğitim anlayışında çağa uyum sağlaya- 

bilme anlayışıyla hazırlanan öğretim programlarının en önemli öğelerinden biri kazanımlardır (Aydemı̇ r & Ada- 

maz, 2017, s. 40). Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı DKAB dersi (4-8. Sınıflar) öğretim programında 

kazanımların tanımı, amacı ve önemi aşağıdaki gibi ifade edilmektedir: “Kazanımlar; eğitim süreci sonucunda 

öğrencilerin edinecekleri bilgi, beceri, tutum ve değerleri ifade eder. Programların en önemli unsuru olan kaza- 

nımlar; öğrencilerin gelişim düzeyleri, programın amaçları ve içeriği dikkate alınarak hazırlanmıştır. Öğrencile- 

rin öğrenme başarıları, kazanımların edinilmesine bağlıdır” (TC. MEB, 2018, s. 11). Kıbrıs Türk toplumu, yıllarca 

Rumlar ile iç içe yaşamanın ve yaklaşık bir asır İngiliz egemenliğinde kalmanın etkisiyle farklı özelliklere sahip 

bir sosyal ve kültürel hayat kazanmıştır. Bu yaşam biçimi, dünyaya, toplumsal hayata ve din olgusuna karşı farklı 

bir bakış açısı geliştirmiştir. Her ne kadar her alanda Türkiye Cumhuriyeti ile sıkı ilişkiler kurulmuş olsa da iç- 

selleştirilmiş bir farklılık olduğu tartışılamaz. KKTC’nin kendine özgü düşünce ve yaşam tarzları doğrultusunda 

yeni nesilleri istenilen hedeflere ulaştırmanın yolu eğitimdir. Öğretim programlarında geçen kazanımlar, bu he- 

defleri gerçekleştirmenin diğer adıdır. Tüm derslerde olduğu gibi DKAB dersleri kazanımları bu amacı hedefle- 

mektedir. KKTC DKAB dersi öğretim programında geçen kazanımlar ile amaçlanan; 

“… dinin önemini kavrayan, başta kendi dini olmak üzere diğer dinleri tanıyan, doğru yorumlayabilen, gerekli 

dini bilgiler ve yaşama dair beceriler edinen, İslam’dan etkilenen kültür, dil, sanat, örf ve âdetleri tanıyan, ister 

kendi ister diğer din mensuplarına karşı anlayışlı davranan, Milli, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimseyen, 

her bakımından üretken, insan haklarına saygılı, çevreye duyarlı, sosyal katılım becerileri gelişmiş, haklarını ve 

sorumluluklarını bilen, güzel ahlaklı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları yetiştirmektir” (KKTC MEB, 

2018, s. 26). 

Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı DKAB dersi öğretim programında kazanımları ile 

KKTC DKAB dersi öğretim programında geçen kazanımları nicel ve nitel özellikler açısından karşılaştırmak, 

araştırmamızın problem cümlesini oluşturmaktadır. Çalışmanın, daha yeni olan her iki öğretim programın analiz 

edilmesi ve detaylı şekilde değerlendirilmesi ile alana katkı sağlaması beklenmektedir. Bu çerçevede çalışmada 

her iki programda geçen kazanımların nicelik ve nitelik açıdan değerlendirilmesi ve söz konusu kazanımların 

karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi amacıyla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. 

1. Her iki öğretim programında geçen ünite, öğrenme alanı ve kazanımlar arasında farklılık var mıdır? 

2. Her iki öğretim programın kazanımları belirlenirken hangi temel yaklaşımlara dayandırılmıştır? 

3. Aynı şekilde kazanımlar belirlenirken ne gibi değişkenler göz önünde tutulmuştur? 

4. Ve kazanımlar hangi temel kavramlar çerçevesinde hazırlanmıştır? 
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YÖNTEM 
 

Çalışma, nitel araştırma olup “doküman incelemesi” yöntemi ile hazırlanmıştır. Doküman incelemesi, araştırma 

konusu olan olgu veya olaylar ile ilgili gerekli bilgi ve belgelerin analiz edilmesidir (Yıldırım & Şimşek, 2016, s. 

217). Veriler, “betimsel analiz” tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Buna göre bu çalışma Türkiye Cumhuriyeti 

ile KKTC DKAB dersi öğretim programında geçen kazanımların karşılaştırması için nitel araştırma yöntemlerin- 

den doküman analizi gerektirmektedir. 

2018 yılında basılan DKAB dersi öğretim programı dokümanları elde edilip içeriği hakkında gerekli bölümle- rin 

anlaşılması ve çözümlenmesi aşamasına geçilmiştir. Programda geçen sınıf düzeylerine göre ünite, konu ve 

kazanımlar teker teker incelenerek tablolar halinde düzenlenmiştir. Daha sonra her iki programdan elde edilen 

bulgular sistematik bir şekilde betimlenmeye çalışılmıştır. Bu betimlemeler sonucunda iki programın kazanımları 

arasındaki farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Bilimsel araştırmalarda sonuçların inandırıcı olması için sık sık kullanılan iki önemli ölçüt geçerlik ve güvenirlik- 

tir. Araştırmacı, çalışmanın yöntem ve teknik açıdan çalışmanın deseninin ve veri toplama araçlarının deseninin 

geçerliğini ve güvenirliğini test etmelidir. Nitel çalışmalarda geçerlik, araştırmacının seçtiği problemi, olabildi- 

ğince objektif gözlemlemesine denir. Elde edilen verileri, detaylı şekilde rapor etmek ve sonuçların elde edil- me 

sürecinin açıklanması, nitel çalışmalarda geçerliliğin olabilmesi için gerekli ölçütlerdir (Yıldırım & Şimşek, 2016, 

s. 221). Bu çalışmada geçerliği sağlamak için her iki öğretim programı önyargı olmadan objektif olarak 

incelenmiştir. Daha sonra elde edilen veriler detaylı şekilde rapor edilmiş ve sonuçlara, öğretim programlarında 

geçen kazanımların karşılaştırmalı incelenmesi ile ulaşılmıştır. 

Çalışma sonucu elde edilen sonuçların güvenilir olması bir nitel araştırma için ayrıca önemli bir ölçüttür. Nitel 

çalışmalarda güvenirlik, çalışma bulgularının yeniden yapılacak çalışmada aynı sonuçların elde edilmesi olarak 

tanımlanabilir (Merriam, 1998, s. 202). Bu tanıma göre nitel araştırmalarda çalışma ekibinin detaylı ve doğru 

bilgi elde etmesi, fotoğrafların çekilmesi, görüntü ve ses kayıtlarının alınması, katılımcıdan gelen alıntılara ekle- 

me yapmadan olduğu gibi verilmesi güvenirliği artırmaktadır (Büyüköztürk vd., 2020, s. 112). Çalışmamızda da 

güvenirliği artırmak için öncelikle her iki öğretim programının dokümanlarında geçen veriler ve tablolar olduğu 

gibi okuyucuya sunulmuştur. 

BULGULAR 

Bu başlık altında ilk önce her iki DKAB öğretim programı ve daha sonra kazanımları karşılaştırmalı olarak analiz 

edilmiştir. İki öğretim programda yer alan üniteler, kazanım sayıları ve kazanımlar tablolarda verilmiştir. 

DKAB Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı Öğrenme Alanları ve Üniteler 
 

Öncelikle kazanımların temelini oluşturan öğrenme alanları ve ünite konularını gözden geçirmek faydalı olacak- 

tır. DKAB dersi öğretim programında geçen öğrenme alanlarına ve ünitelere dair bulgular karşılaştırılırken TC 

DKAB dersi öğretim programı baz alınarak sınıf düzeyleri sırasıyla takip edilmiştir. Her iki DKAB dersi öğretim 

programı öğrenme alanları, sınıf düzeyleri ve ünite konuları Tablo 1’de verilmektedir: 
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Tablo 1. Türkiye DKAB Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı Öğrenme Alanları ve Üniteler 
 

 

Öğrenme 

Alanı 

4. Sınıf 

Ünite 

5. Sınıf 

Ünite 

6. Sınıf 

Ünite 

7. Sınıf 

Ünite 

8. Sınıf 

Ünite 

1. 
Günlük Hayattaki 
Dinî İfadeler 

Allah İnancı Peygamber ve İlahi 

Kitap İnancı 

Melek ve Ahiret 

İnancı 

Kader İnancı 

2. 
İslam’ı Tanıyalım Ramazan ve Oruç Namaz Hac ve Kurban Zekât ve Sadaka 

3. 
Güzel Ahlak Adap ve Nezaket Zararlı 

Alışkanlıklar 
Ahlaki Davranışlar Din ve Hayat 

Hz. Muhammed’i 

4. 
Tanıyalım 

Hz. Muhammed ve 

Aile Hayatı 

Hz. Muhammed’in 

Hayatı 

Allah’ın Kulu ve 

Elçisi: 

Hz. Muhammed 

Hz. Muhammed’in 

Örnekliği 

5. 
Din ve Temizlik Çevremizde Dinin 

İzleri 
Temel Değerleri- 

miz 

İslam Düşüncesin- 

de Yorumlar 

Kur’an-ı Kerim ve 

Özellikleri 

 

Tablo 2. KKTC DKAB Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı Öğrenme Alanları ve Üniteler 
 

 

Öğrenme 

Alanı 

4. Sınıf 

Ünite 

5. Sınıf 

Ünite 

6. Sınıf 

Ünite 

7. Sınıf 

Ünite 

8. Sınıf 

Ünite 

1. İnanç İslam Dininin 

Temel İnanç 

Esaslarını 

Öğreniyorum 

Allah’ı Tanıyorum Allah’ın Melekleri- 

ni Öğreniyorum 

Ahirete İmanı Öğ- 

reniyorum 

Kader ve Kazaya 

İmanı Öğreniyo- 

rum 

2. İbadet İslam’daki 

Başlıca İbadetleri 

Tanıyorum 

3. Ahlak İslam Sevgi ve 

Barış Dinidir 

İslam Temiz 

Olmayı Öğütler 

 
İslam Güzel 

Davranışlar 

Yapmayı Öğütler 

Namaz İbadetini 

Öğreniyorum 

 
İslam Kötü 

Davranışlardan 

Kaçınmayı Öğütler 

Oruç, Sadaka ve 

Zekȃt İbadetini 

Öğreniyorum 

İslam Kötü 

Alışkanlıklardan 

Kaçınmayı Öğütler 

Hac ve Kurban 

İbadetini Öğreni- 

yorum 

Dinin Hak ve Öz- 

gürlüklerle İlişkisi- 

ni Öğreniyorum 

4. Hz. Mu- 

hammed 

 

5. Kur’an-ı 

Kerim 

 

6. Diğer 

Dinler 

Peygamberlik ve 

Hz. Muhammed’i 

Öğreniyorum 

 
Müslümanların 

Kutsal Kitabı 

Kur’an’dır 

 
Yaşayan Dünya 

Dinleri Coğrafyası- 

nı Tanıyorum 

Hz. Muhammed’in 

Ailesinin Örnek 

Davranışlarını 

Öğreniyorum 

İslam Dininde 

Kur’an-ı Kerim’i 

Öğrenmek ve 

Okumak İbadettir 

Hıristiyanlığı 

Tanıyorum 

Hz. Muham- 

med’in Hayatını 

Öğreniyorum 

 
Kur’an’ın Oluşumu 

ve Yapısını Tanı- 

yorum 

 
Yahudiliği 

Tanıyorum 

Hz. Muhammed’in 

Hayatından Davra- 

nış Örnekleri 

Öğreniyorum 

Kur’an İnsanlara 

Öğüt Verir 

 

 
Uzak Doğu 

Dinlerini 

Tanıyorum 

Hz. Muhammed ve 

Ehl-İ Beyt 

Sevgisini Öğreni- 

yorum 

İslam 

Düşüncesindeki 

Yorum Biçimlerini 

Öğreniyorum 

Dinler arası 

İlişkileri Öğreni- 

yorum 

 

 

Tablo 1 ve 2 karşılaştırmalı incelendiğinde TC Öğretim Programında öğrenme alanları bölümünde her sınıfta beş 

ünite olduğu ve ünitelerin ismi yerine rakamalar kullanıldığı görülmektedir. KKTC Öğretim Programında ise 
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aynı bölümde her sınıf düzeyi için altı ünite yer almakta olup ünite isimleri; “İnanç”, “İbadet”, “Ahlak”, “Hz. 

Muhammed”, “Kur’an-ı Kerim” ve “Diğer Dinler” ismi ile ifade edilmiştir. 

TC Öğretim Programı 4. sınıf ünite konularının ilk dört tanesi KKTC Öğretim Programı 4. sınıf ünite konuları ile ben- 

zerlik göstermektedir. Fakat TC Öğretim Programı 4. sınıf 5. öğrenme alanında olan “Din ve Temizlik” ünitesi, KKTC 
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Öğretim Programında 5. sınıf “İbadet” öğrenme alanı “İslam Temiz Olmayı Öğütler” ünitesi olarak geçmektedir. 

TC Öğretim Programı 5. sınıf ünite konularının üç tanesi KKTC Öğretim Programı 5. sınıf ünite konuları ile 

benzerlik göstermektedir. Fakat TC Öğretim Programı 5. sınıf 2. öğrenme alanında olan “Ramazan ve Oruç” ve 

8. Sınıf 2. Öğrenme alanında “Zekât ve Sadaka” üniteleri, KKTC Öğretim Programında 7. sınıf “İbadet” öğren- 

me alanı “Oruç, Sadaka ve Zekȃt İbadetini Öğreniyorum” ünitesi olarak geçmektedir. Aynı şekilde TC Öğretim 

Programı 5. sınıf 5. öğrenme alanında olan “Çevremizde Dinin İzleri” ünitesi, KKTC Öğretim Programında 4., 

5., 6. ve 7. sınıf “Diğer Dinler” öğrenme alanı “Yaşayan Dünya Dinleri Coğrafyasını Tanıyorum”, “Hıristiyanlığı 

Tanıyorum”, “Yahudiliği Tanıyorum” ve “Uzak Doğu Dinlerini Tanıyorum” üniteleri olarak geçmektedir. 

TC Öğretim Programı 6. sınıf ünite konularının iki tanesi KKTC Öğretim Programı 6. sınıf ünite konuları ile 

benzerlik göstermektedir. Fakat TC Öğretim Programı 6. sınıf 1. öğrenme alanında olan “Peygamber ve İlahi 

Kitap İnancı” ünitesi ve 5. öğrenme alanında olan “Temel Değerlerimiz” ünitesi, KKTC Öğretim Programında 

yer almamaktadır. Aynı şekilde TC Öğretim Programı 6. sınıf 3. öğrenme alanında olan “Zararlı Alışkanlıklar” 

ünitesi, KKTC Öğretim Programında 7. sınıf “Ahlak” öğrenme alanı “İslam Kötü Alışkanlıklardan Kaçınmayı 

Öğütler” ünitesi olarak geçmektedir. 

TC Öğretim Programı 7. sınıf ünite konularının bir tanesi KKTC Öğretim Programı 7. sınıf ünite konuları ile ben- 

zerlik göstermektedir. TC Öğretim Programı 7. sınıf 1. Öğrenme alanında olan “Melek ve Ahiret İnancı” ünitesi, 

KKTC Öğretim Programında hem 6. sınıf “İnanç” öğrenme alanı “Allah’ın Meleklerini Öğreniyorum” hem de 7. 

sınıf “İnanç” öğrenme alanı “Ahirete İmanı Öğreniyorum” ünitelerinde ayrı ayrı geçmektedir. Aynı şekilde TC 

Öğretim Programı 7. sınıf 2. öğrenme alanında olan “Hac ve Kurban” ünitesi, KKTC Öğretim Programında 8. sı- 

nıf “İbadet” öğrenme alanı “Hac ve Kurban İbadetini Öğreniyorum” ünitesi olarak geçmektedir. Aynı şekilde TC 

Öğretim Programı 7. sınıf 3. öğrenme alanında olan “Ahlaki Davranışlar” ünitesi, KKTC Öğretim Programında 

5. sınıf “Ahlak” öğrenme alanı “İslam Güzel Davranışlar Yapmayı Öğütler” ünitesi olarak geçmektedir. Ayrıca 

TC Öğretim Programı 7. sınıf 5. öğrenme alanında olan “İslam Düşüncesinde Yorumlar” ünitesi, KKTC Öğretim 

Programında 8. sınıf “Kur’an-ı Kerim” öğrenme alanı “İslam Düşüncesindeki Yorum Biçimlerini Öğreniyorum” 

ünitesi olarak geçmektedir. 

TC Öğretim Programı 8. sınıf ünite konularının bir tanesi KKTC Öğretim Programı 8. sınıf ünite konuları ile 

benzerlik göstermektedir. TC Öğretim Programı 8. sınıf 4. Öğrenme alanında olan “Hz. Muhammed’in Örnekli- 

ği” ünitesi, KKTC Öğretim Programında 5. sınıf “Hz. Muhammed” öğrenme alanı “Hz. Muhammed’in Ailesinin 

Örnek Davranışlarını Öğreniyorum” ünitesi olarak geçmektedir. Aynı şekilde TC Öğretim Programı 8. sınıf 5. 

öğrenme alanında olan “Kur’an-ı Kerim ve Özellikleri” ünitesi, KKTC Öğretim Programında 4., 5., 6. ve 7. sınıf 

“Kur’an-ı Kerim” öğrenme alanı “Müslümanların Kutsal Kitabı Kur’an’dır”, “İslam Dininde Kur’an-ı Kerim’i 

Öğrenmek ve Okumak İbadettir”, “Kur’an’ın Oluşumu ve Yapısını Tanıyorum” ve “Kur’an İnsanlara Öğüt Verir” 

üniteleri olarak geçmektedir. 

TC Öğretim Programı 8. sınıf 3. öğrenme alanında olan “Din ve Hayat” ünitesi, KKTC Öğretim Programında yer 

almazken aynı şekilde KKTC Öğretim Programı 6. sınıf “Ahlak” öğrenme alanı olan “İslam Kötü Davranışlardan 

Kaçınmayı Öğütler”, 8. sınıf “Ahlak” öğrenme alanı “Dinin Hak ve Özgürlüklerle İlişkisini Öğreniyorum” ve 8. 

sınıf “Dinleri Tanıyalım” öğrenme alanı “Dinler arası İlişkileri Öğreniyorum” üniteleri de TC Öğretim Progra- 

mında yer almamaktadır. 

Her iki Öğretim programında geçen üniteler karşılaştırılırken; aynı sınıf düzeyinde benzer, farklı sınıf düzeyinde 

benzer ve hiç uyuşmayan ünitelerin olduğu ortaya çıkmıştır. Elde edilen sonuçlar yüzdelik oranları ile birlikte 

Şekil 1’de gösterilmektedir: 
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Şekil 1. DKAB Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı Ünitelerin Karşılaştırması 

Her iki öğretim programında toplam 55 (%100) ünite bulunmaktadır. Ünitelerin 27’si (%49) farklı sınıf düzeyinde 

benzerlik, 22’si (%40) sınıf düzeyinde benzerlik ve 6’sı (%11) da tamamen farklı olup uyuşmadığı görülmektedir. 

DKAB Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı Ünite ve Kazanım Sayıları 
 

Her iki DKAB Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programında geçen toplam ünite ve kazanım sayıları Tablo 2’de 

verilmektedir: 

Tablo 3. DKAB Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı Ünite ve Kazanım Sayıları 
 

 
Ülke 

Toplam 

Ünite 

4. Sınıf 

Kazanım 

5. Sınıf 

Kazanım 

6. Sınıf 

Kazanım 

7. Sınıf 

Kazanım 

8. Sınıf 

Kazanım 

Toplam 

Kazanım 

TC Öğretim Programı 25 19 29 24 25 28 125 

KKTC Öğretim Programı 30 43 36 43 45 39 206 

Tablo 3 karşılaştırmalı incelendiğinde TC DKAB Dersi Öğretim Programında toplamda ise 25 ünite ve 125 ka- 

zanım görülmektedir. Aynı şekilde KKTC DKAB Dersi Öğretim Programında toplamda 30 ünite ve 206 kazanım 

görülmektedir. Bu bulgulara göre KKTC Öğretim Programında geçen ünite ve kazanım sayıları daha fazladır. TC 

Öğretim Programına göre her üniteye ortalama beş kazanım düşerken, KKTC Öğretim Programında ise yaklaşık 

yedi kazanım düşmektedir. Bu sonuçlar doğrultusunda her iki öğretim programının toplam kazanım sayısının 

ülkelere göre yüzdelik oranları Şekil 2’de verilmiştir: 
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Şekil 2. Programların Kazanım Yüzdelik Oranları 

Şekil 2’de KKTC DKAB Öğretim Programının toplam ünite sayısı %55, kazanım sayısı ise %62 orana sahiptir. 

TC DKAB Öğretim Programının ünite sayısı %45, kazanım sayısı ise %38 orana sahip olduğu görülmektedir. Bu 

verilere göre KKTC DKAB Öğretim Programı kazanım sayısı oranının fazla olmasının nedenlerinden biri ünite 

sayısının daha fazla olmasıdır. 

DKAB Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı Kazanımların Karşılaştırması 
 

Çalışmanın ana sorusu olan kazanımlar, öncelikle sınıflara göre tek tek ve daha sonra bütün kazanımlar olacak 

şekilde değerlendirilmiştir. Kazanımlar karşılaştırılırken TC DKAB Öğretim Programı kazanımları olduğu gibi 

alınmış olup buna göre KKTC DKAB Öğretim Programında geçen kazanımlar olduğu gibi kopyalanıp karşısına 

yapıştırılmıştır. Bu işlem yapılırken cümlelerin bire bir aynı olması yanı sıra yakın anlamı veren kazanımlar aynı 

sayılmıştır. Bu nedenle genel anlam ifade eden bazı kazanımlar birden çok kazanımı karşıladığı görülmüştür. 

Farklı olan kazanımlar renkli olarak belirgin hale getirilmiştir. Kazanımlar sınıf düzeyine, ünite ve kazanım sayı- 

sına göre Şekil 3’te olduğu gibi kodlanmıştır: 

 

 

Şekil 3. Programın Kazanım Yapısı 
 

4. Sınıf Kazanımların Karşılaştırması 

 
Tablo 4. TC 4. Sınıf Öğretim Programı ile Benzerlik Gösteren Kazanımlar 

 

Sınıf Benzer Kazanımlar 

4.1. 1. Dinî ifadeleri, günlük konuşmalarda doğru ve ye- 

rinde kullanır. 

4.1.3. Besmele ve Kelime-i Şehâdet ile anlamlarını 

söyler. 4.1.4. Besmele ve Kelime-i Şehâdet’in İslam 

dini ve Müslüman hayatındaki yeri ve önemini örnek- 

lerle açıklar. 
 

2. Tekbir ve salavatı söyler. 4.4.6. Salavat dualarını açıklar. 
 

4. Sübhaneke duasını okur, anlamını söyler. 4.2.9. Subhâneke duasını açıklar. 

4.2. 1. İslam’ın inanç esaslarını sıralar. 4.1.6. İslam inanç esaslarını listeler. 4.1.7. İslam inanç 

esaslarının İslam dinindeki yeri ve önemini açıklar. 

2. İslam’ın şartlarını söyler. 4.2.5. İslam’ın şartlarını listeler. 4.1.4. Kelime-i Tev- 

hid ve anlamını söyler. 
 

 
4. Âmentü duasını okur, anlamını söyler 4.1.8. Ȃmentü duasını açıklar. 

 

 

 

 

3. Kur’an-ı Kerim’in iç düzeni ile ilgili kavramları 

tanımlar. 

3. Dilek ve dualarda kullanılan dinî ifadelere örnekler 

verir. 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

325 
 

 
 

 

4.3. 1. Bireyin güzel ahlaklı olmasında dinin rolünü fark 

eder. 

 

 
2. İnsani ilişkilerin gelişmesinde sevgi ve saygının 

önemini ve gerekliliğini savunur. 

5.3.1. Güzel ahlaklı olmanın anlamını ve İslam dininin 

ahlakı güzelleştirmeye ilişkin öğütlerini ayet ve hadis- 

lerden örneklerle açıklar. 5.3.2. İslam’ın niçin güzel 

ahlaklı olmaya önem verdiğini temellendirir. 

4.3.3. Dostluk, barış ve kardeşliğin oluşmasında sevgi 

ve saygının önemini gerekçelendirir. 

 

3. Fâtiha suresini okur, anlamını söyler. 4.3.10. Fâtiha suresini açıklar. 

4.4. 1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğduğu çevrenin genel 

özelliklerini açıklar. 

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile büyüklerini tanır.  

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğumu, çocukluk ve 

gençlik yıllarını özetler. 

6.4.1. Hz. Muhammed’in hayatını doğumundan vefa- 

tına kadar genel hatlarıyla özetler. 

 4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) çocukluk ve gençlik yıl- 

larındaki davranışlarını kendi hayatı ile ilişkilendirir. 

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine yılla- 

rını özetler. 

6. Salli ve Barik dualarını okur, anlamını söyler. 

4.5. 1.İslam dininin temizliğe verdiği öneme örnekler verir. 5.2.1. İslam dininin temizlikle ilgili öğütlerini söyler. 

5.2.5. Abdestin temizlikle ilişkisinin farkında olur. 

5.2.6. Manevi temizliği ve önemini açıklar. 

2. Temiz ve düzenli olmaya özen gösterir. 5.2.2. Günlük özbakım davranışlarına özen göste- 

rir. 5.2.3. Çevreyi temiz tutmaya ve korumaya özen 

gösterir. 5.2.4. Beden ve çevre temizliğinin sağlık 

açısından önemini fark eder. 
 

 

 
Tablo 5. KKTC Öğretim Programında Benzer Olmayan 4. Sınıf Kazanımları 

 

Sınıf KKTC Öğretim Programı Kazanım 
 

4.1. 1. Din kavramını tanımlar. 2. Dinin boyutlarını listeler. 3. İslam’ın son din olduğunu ifade eder. 5. Kelime-i 

Tevhid’in İslam dini ve Müslüman hayatındaki yeri ve önemini örneklerle açıklar. 

4.2. 1. İbadet ve ibadetlerle ilgili temel kavramları açıklar. 2. Niçin ibadet edildiğini temellendirir. 

4.3. 1. İslam kavramını açıklar. 2. Allah’ın evrendeki her şeyi sevgi üzere yarattığını fark eder. 4. İnsanların istek 

ve beklentilerine karşı duyarlılık geliştirir. 6. Dostluk ve kardeşliği tehdit eden tutum ve davranışlardan kaçınır. 

4.4. 2. Peygamberlerin insanlardan seçilmesinin sebeplerini irdeler. 

4.5. 2. Kur’an-ı Kerim’in son ilahi vahiy olduğunu belirtir. 3. Kur’an’ın İslam dinindeki yeri ve önemini açıklar. 4. 

Kur’an’ın Müslümanlar için değerini fark eder. 

4.6 1. Yaşayan dünya dinlerini listeler. 2. Yaşayan dünya dinlerini, dünya coğrafyasındaki yerleri, sembolleri ve 

sayılarıyla tanır. 3. Dinin evrensel bir gerçeklik olduğunu fark eder. 4. Niçin birden fazla din olduğunu gerek- 

çelendirir. 5. İnançlara saygılı davranır. 

Tablo 4 ve 5 karşılaştırmalı incelendiğinde TC Öğretim Programına ait olan 4. Sınıf kazanımlarından 11 tanesi- 

nin, KKTC Öğretim Programında 4. Sınıf kazanımlarından 11, 5. Sınıf kazanımlarından sekiz ve 6. Sınıf kaza- 

nımlarından bir olmak üzere toplam 20 kazanım ile uyumlu olduğu görülmektedir. Aynı zamanda TC Öğretim 

Programına ait olan 4. Sınıf kazanımlarından yedi tanesinin ve KKTC Öğretim Programında 4. Sınıf kazanım- 

larından 19 tanesinin karşılığının olmadığı görülmektedir. Söz konusu sonuçlar yüzdelik oranları ile Şekil 4’te 

özetlenmiştir: 
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Şekil 4. 4. Sınıf Kazanımların Karşılaştırması 

 

Şekil 4’te görüldüğü gibi 4. sınıfta aynı sınıf düzeyinde benzer olan kazanımların tüm kazanımlara oranı %37, üst 

sınıflar ile benzerlik oranı %21 iken toplam benzerlik oranı %58 olarak ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde karşılıklı 

olarak uyuşmayan kazanımların toplam oranı ise %42’dir. 

5. Sınıf Kazanımların Karşılaştırması 

 
Tablo 6. TC 5. Sınıf Öğretim Programı ile Benzerlik Gösteren Kazanımlar 

 

Sınıf TC Öğretim Programı Kazanım Benzer Kazanımlar 
 

5.1. 1. Evrendeki mükemmel düzen ile Allah’ın (c.c.) 

varlığı ve birliği arasında ilişki kurar. 

 
2. Allah’ın (c.c.) her şeyin yaratıcısı olduğunu fark 

eder. 

5.1.4. Kur’an’dan Allah’ın varlığını ve birliğini anlatan 

ayetleri yorumlar. 5.1.2. Allah’ın bir olduğunu gerek- 

çelendirir. 

5.1.1. Bir yaratıcı olduğunu fark eder. 

 

 
4. Allah’ın (c.c.) her şeyi işittiğinin, bildiğinin, 

gördüğünün ve her şeye gücünün yettiğinin farkında 

olur. 

5.1.3. Allah’ın her şeyi koruduğunu, yaşattığını, duy- 

duğunu, gördüğünü, bildiğini ve hiçbir şeye benze- 

mediğini (Allah’ın sıfatlarını) fark eder. 

 

 

6. Duanın anlamını ve önemini örneklerle açıklar. 4.2.6. Duanın kişinin iç dünyasını Allah’a açmanın 

bir yolu olduğunu fark eder. 4.2.7. Kur’an’dan ve Hz. 

Peygamber’den dua örnekleri verir. 

7. Hz. İbrahim’in (a.s.) tevhide davetini özetler. 5.1.6. Hz. İbrahim kıssasını yorumlar. 

8. İhlâs suresini okur, anlamını söyler. 5.1.5. İhlas suresini yorumlar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Allah’ın (c.c.) Rahmân ve Rahîm isimlerinin 

yansımalarına örnekler verir. 

5. Allah’a (c.c.) imanın, insan davranışlarına etkisini 

fark eder. 
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5.2. 1.Ramazan ayı ve orucun önemini fark eder. 7.2.1. Ramazan ayının İslam dinindeki yerini ve 

Müslümanlar için önemini açıklar. 7.2.3. Oruç tutan bir 

kişinin nelere dikkat etmesi gerektiğini sıralar. 

2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları örneklerle 

açıklar. 

3. Kültürümüzde Ramazan ve oruçla ilgili gelenekleri 

tanır. 

4. Hz. Davud’un (a.s.) hayatını özetler 

7.2.2. Ramazan ayı ve oruçla ilgili kavramları açıklar. 

 
7.2.5. Ramazan Bayramının Müslümanlar için önemini 

değerlendirir. 

 
 

5. Rabbena dualarını okur, anlamını söyler. 4.5.5. Rabbena dualarını açıklar. 

5.3. 1. Toplumsal hayatta nezaket kurallarına uygun 

davranışlar sergilemeye özen gösterir 

2. Selamlaşma adabına riayet eder. 

3. İletişim ve konuşma adabına uygun davranır 4.Sofra 

adabına riayet eder 

5. Hz. Lokman’ın (a.s.) öğütlerini hayatına yansıtmaya 

özen gösterir. 

6. Tahiyyat duasını okur, anlamını söyler. 5.2.7. Ettehiyyatü duasını açıklar. 

5.4. 1. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Hz. Hatice (r.a.) ile evlil- 

ik sürecini özetler. 

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile içi iletişimine 

örnekler verir. 

3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) aile fertlerinin güzel 

davranışlarını değerlendirir 

5.4.1. Hz. Muhammed’in de bir ailesi olduğunu fark 

eder. 5.4.2. Hz. Muhammed’in aile fertlerini sıralar. 

5.4.3. Hz. Muhammed’in ailesi içindeki davranışlarını 

örneklerle açıklar 

5.4.4. Hz. Muhammed’in aile fertlerinin güzel 

davranışlarını örneklerle açıklar. 

 

 

5. Kevser suresini okur, anlamını söyler 5.4.8. Kevser suresini yorumlar. 

5.5. 1. Mimarimizde yer alan dinî motifleri inceler. 

2.Musikimizde dinin izlerine örnekler verir. 

3.Edebiyatımızdan dinin izlerine örnekler bulur. 

4.Örf ve âdetlerimizde yer alan dinî unsurları fark eder. 

5.Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatını özetler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hz. Hasan (r.a.) ve Hz. Hüseyin’in (r.a.) ahlaki er- 

demlerini kendisine örnek alır. 
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Tablo 7. KKTC Öğretim Programında Benzer Olmayan 5. Sınıf Kazanımları 
 

Sınıf KKTC Öğretim Programı Kazanım 
 

5.1. 

5.2. 
 

5.3. 5. Allah’ın güzel ahlaklı insanları sevdiğinin farkında olur. 

5.4. 5. İslam dininin aile içi ilişkilerle ilgili öğütlerini örneklerle açıklar. 6. Ailenin dayanışma ve işbirliği 

yapılan özel bir çevre olduğunu gerekçelendirir. 7. Aile içinde kendi sorumluluklarını yerine getirmeye 

istekli olur. 

5.5. 2. İslam dininde Kur’an-ı Kerim’i okumanın sevap olduğunun farkına varır. 3. Kur’an-ı Kerim’in insan- 

lara iyiyi, güzeli ve doğruyu göstermek üzere gönderildiğini açıklar. 4. Müslümanların nerelerde, hangi 

durumlarda ve hangi amaçlarla Kur’an-ı Kerim’i okuduklarına örnekler verir. 

5.6 1. Hıristiyanlığın inanç esaslarını sıralar. 3. Hıristiyanlığın kutsal metinlerini ana hatlarıyla tanır. 4. Hı- 

ristiyanlığın ibadet yerlerini ve başlıca ibadetlerini tanır. 5. Hıristiyanlıktaki başlıca bayramları belirtir. 

Tablo 6 ve 7 karşılaştırmalı incelendiğinde TC Öğretim Programına ait olan 5. sınıf kazanımlarından 10 tanesinin, 

KKTC Öğretim Programında 5. sınıf kazanımlarından 12, bir alt sınıf olan 4. Sınıf kazanımlarından üç ve üst sı- 

nıflardan 7. Sınıf kazanımlarından dört tanesi olmak üzere toplam 19 kazanım ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

Aynı zamanda TC Öğretim Programına ait olan 5. sınıf kazanımlarından 12 tanesinin ve KKTC Öğretim Progra- 

mında 5. sınıf kazanımlarından 11 tanesinin karşılığının olmadığı görülmektedir. Söz konusu sonuçlar yüzdelik 

oranları ile Şekil 5’te özetlenmiştir: 
 

Şekil 5. 5. Sınıf Kazanımların Karşılaştırması 

Şekil 5’e göre 5. sınıfta aynı sınıf düzeyinde benzer olan kazanımların oranı %49, üst sınıflar ile benzerlik oranı 

%7, alt sınıflar ile benzerlik oranı %5 olmak üzere toplam benzerlik oranı %61 olarak ortaya çıkmıştır. Aynı şe- 

kilde karşılıklı olarak uyuşmayan kazanımların toplam oranı ise %39’dur. 
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6. Sınıf Kazanımların Karşılaştırması 

 
Tablo 8. TC 6. Sınıf Öğretim Programı ile Benzerlik Gösteren Kazanımlar 

 

Sınıf TC Öğretim Programı Kazanım Benzer Kazanımlar 

6.1. 1. Peygamber ve peygamberlik kavramlarını 

tanımlar. 

4.4.1. Peygamberlikle ile ilgili kavramları tanımlar. 4.4.4. 

Kur’an’da adı geçen peygamberleri sayar. 

 2. Peygamberlerin özellik ve görevlerini 4.4.3. Peygamberlerin özellik&görevlerini açıklar 

 açıklar.  

 3. Peygamberlerde insanlar için güzel  

 örnekler olduğunu fark eder.  

 4. Vahyin gönderiliş amacını araştırır. 4.5.1. Vahiy ve ilahi kitap kavramlarını açıklar. 

 5.İlahi kitapları ve gönderildiği peygamberleri 5.5.1. Kur’an-ı Kerim’in gönderiliş amacının okunmak ve öğre- 

 eşleştirir. nilmek olduğunu temellendirir. 

 6.Hz. Âdem’in (a.s.) hayatını özetler  

 7.Kunut dualarını okur, anlamını söyler. 6.2.9. Kunut dualarını açıklar. 

6.2. 1.İslam’da namaz ibadetinin önemini, ayet ve 

hadislerden örneklerle açıklar 

6.2.1. Namaz ibadetinin İslam dinindeki yeri ve önemini ayet ve 

hadislerden örneklerle açıklar. 

 2.Namazları, çeşitlerine göre sınıflandırır 6.2.6. Namaz çeşitlerini sıralar. 6.2.2. Namaza hazırlık şartlarını 

  sıralar. 6.2.4. Namazın kılınış şartlarını sıralar. 

 3.Namazın kılınışına örnekler verir 6.2.7.Beş Vakit, Cuma, bayram ve cenaze namazlarının kılınışı- 

  nı açıklar. 4.2.8. Caminin İslam dinindeki yeri ve önemini belir- 

  tir. 6.2.5. Ezan ve kametin namazla ilişkisinin farkında olur. 

 4.Hz. Zekeriya’yı (a.s.) tanır.  

 5. Fil suresini okur, anlamını söyler. 5.3.6. Fil suresini yorumlar 

6.3. 1. İslam dininin yasakladığı zararlı alışkan- 

lıklara ayet ve hadislerden örnekler verir. 

7.3.2. İslam dininin yasakladığı kötü alışkanlıkları ayet ve had- 

islerden örneklerle açıklar. 

 2. Zararlı alışkanlıkların başlama sebeplerini 7.3.1. Kötü alışkanlık kavramını ve nasıl başladığını açıklar. 

 sorgular.  

 3. Zararlı alışkanlıklardan korunma yollarını 7.3.4. Kötü alışkanlıklardan uzak durmanın yollarını belirtir. 

 tartışır. 7.3.5. Başlanmış olan kötü bir alışkanlıktan nasıl vazgeçileceği- 

  ni ve bunun kişiye ve topluma sağlayacağı faydaları irdeler. 

 4. Zararlı alışkanlıklardan kaçınmaya istekli olur. 7.3.6. Kötü alışkanlıklardan uzak durur. 

 5. Hz. Yahya’yı (a.s.) ana hatlarıyla tanır.  

 6. Tebbet suresini okur, anlamını söyler. 7.3.7. Tebbet suresini yorumlar. 

6.4. 1.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Mekke 

Dönemini değerlendirir. 

6.4.2. Hz. Muhammed’in peygamber olduktan sonra İslamı an- 

latmakla görevlendirildiğini ayetlerden örneklerle açıklar. 6.4.3. 

  Hz. Muhammed’in ve Müslümanların İslam dinini anlatmada 

  karşılaştığı zorluk ve sıkıntıları belirtir. 

 2. Medine’ye hicretin sebep ve sonuçlarını 6.4.4. Hicretin sebeplerini, öncesi ve esnasında gelişen olaylar- 

 irdeler. dan hareketle yorumlar. 

 3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) davetinin Medi- 6.4.5. Hz. Muhammed’in Medine’deki faaliyetleri ve bunların 

 ne Dönemini değerlendirir önemini değerlendirir. 6.4.7. Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’nin 

  içeriğini evrensel mesajları açısından değerlendirir. 6.4.6. Müslü- 

  manların Mekke’ye dönüş sürecini ve gelişmeleri barışçıl çabalar 

  açısından yorumlar. 

 4. Nasr suresini okur, anlamını söyler 7.4.8. Nasr suresini yorumlar. 
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6.5. 1. Toplumumuzu birleştiren temel değerleri 

bilir 

2. Dinî bayramların ve önemli gün ve gecelerin 

toplumsal bütünleşmeye olan katkısını yorumlar 

4.3.9. Vatan ve millet sevgisinin önemini açıklar. 

 
4.3.8. Sevinç ve üzüntülerin paylaşılmasında dini ve milli 

bayramların önemini belirtir. 

 

Tablo 9. KKTC Öğretim Programında Benzer Olmayan 6. Sınıf Kazanımları 
 

Sınıf KKTC Öğretim Programı Kazanım 
 

6.1. 6. İslam dininin batıl inançlardan kaçınmayı öğütlediğini örneklerle açıklar. 7. Ruh çağırma, falcılık, büyü, sihir gibi 

batıl inançların toplum üzerindeki olumsuz etkilerini gerekçelendirir. 8. Batıl inançlardan kaçınmaya özen gösterir. 

6.2. 3. Namazın şartlarından olan abdestin, boy abdesti ve teyemmümün hangi durumlarda ve nasıl alındığını 

açıklar. 8. Namaz ibadetinin bireysel ve toplumsal faydalarını örneklerle açıklar. 

6.3. 1. Kötü davranışların neler olduğunu çevresinden örneklerle açıklar. 2. İslam dininde kötü davranışlardan niçin 

kaçınılması gerektiğini temellendirir. 3. İslam dininde yasaklanan kötü davranışları sıralar. 4. İslam dininin ya- 

sakladığı kötü davranışları ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 5. Kötü davranışlardan kaçınmanın birey ve 

toplum için önemini değerlendirir. 6. Kötü tutum ve davranışlardan kaçınmaya istekli olur. 

6.4.  

6.5. 1. Kur’an-ı Kerim’in indirilişinden tamamlanışına kadarki oluşum sürecini ana hatlarıyla özetler. 2. Kur’an’ın 

Mushaf haline getirilişinin ve çoğaltılışının sebeplerini açıklar. 3. Kur’an’ın metninin dizilişini, öğelerini ve 

içerisinde yer alan işaretlemeleri örneklerle açıklar. 5. Kur’an’da aradığı bir sure veya ayeti bulur. 

6.6 1. Yahudiliğin inanç esaslarını sıralar. 3. Yahudiliğin kutsal metinlerini ana hatlarıyla tanır. 4. Yahudilikteki iba- 

det yerlerini ve başlıca ibadetleri ana hatlarıyla tanır. 5. Yahudilikteki başlıca bayramları belirtir. 

Tablo 8 ve 9 karşılaştırmalı incelendiğinde TC Öğretim Programına ait olan 6. sınıf kazanımlarından 20 tanesi- 

nin, KKTC Öğretim Programında 6. sınıf kazanımlarından 13, alt sınıflarda olan kazanımlarından dokuz ve üst 

sınıflardan 7. sınıf kazanımlarından altı tanesi olmak üzere toplam 48 kazanım ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

Aynı zamanda TC Öğretim Programına ait olan 6. sınıf kazanımlarından dört tanesinin ve KKTC Öğretim Prog- 

ramında 6. sınıf kazanımlarından 19 tanesinin karşılığının olmadığı görülmektedir. Söz konusu sonuçlar yüzdelik 

oranları ile Şekil 5’te özetlenmiştir: 

 

Şekil 6. 6. Sınıf Kazanımların Karşılaştırması 
 

Şekil 6’ya göre 6. sınıfta aynı sınıf düzeyinde benzer olan kazanımların oranı %47, üst sınıflar ile benzerlik oranı 

%8, alt sınıflar ile benzerlik oranı %13 olmak üzere toplam benzerlik oranı %68 olarak görülmektedir. Aynı şe- 

kilde karşılıklı olarak uyuşmayan kazanımların toplam oranı ise %32’dir. 
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7. Sınıf Kazanımların Karşılaştırması 

 
Tablo 10. TC 7. Sınıf Öğretim Programı ile Benzerlik Gösteren Kazanımlar 

 

Sınıf TC Öğretim Programı Kazanım Benzer Kazanımlar 

7.1. 1. Varlıklar âlemini özellikleriyle fark eder. 6.1.1. Varlıklar âlemini sınıflandırır. 

 2. Melekleri özellikleri ve görevlerine göre sınıflan- 6.1.3. Meleklerin özelliklerini ve görevlerini sıralar. 

 dırır. 6.1.2. Kur’an-ı Kerim’den görünmeyen varlıklar 

olduğunu delillendirir. 6.1.4. Meleklerin iy- 

  iliğin ve güzelliğin sembolü olduğunu örneklerle 

  açıklar.6.1.5.Melek inancının davranışları güzelleştir- 
  medeki rolünü fark eder. 

 3. Dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yo- 6.1.5. İslam dinine göre, dünya hayatında yapılan 

 rumlar. davranışlarla Ahirette karşılaşılacaklar arasındaki ilişkiyi 

kurar. 6.1.6. İslam dininde Ahiret inancının bireyin hayatını 

  anlamlandırmasına sağladığı katkıyı örneklerle açıklar. 

 4. Ahiret hayatının aşamalarını açıklar 6.1.4. Ahiret hayatının aşamalarını tanımlar. 

 5.Allah’ın (c.c.) adil, merhametli ve affedici olması ile  

 ahiret inancı arasında ilişki kurar.  

 6. Hz. İsa’nın (a.s.) hayatını tanır 5.6.2. Hz. İsa’nın hayatını ve onun Hıristiyanlıktaki 

  yeri ve önemini açıklar. 

 7.Nâs suresini okur, anlamını söyler. 6.1.9. Nas suresini yorumlar. 

7.2. 1.İslam’da hac ibadetinin önemini ayet ve hadisler 8.2.2. Hac ibadetinin İslam dinindeki yeri ve önemini 

 ışığında yorumlar ayetlerden örneklerle açıklar. 8.2.4. Hac ibadetinin 

  bireysel ve toplumsal faydalarını örneklerle açıklar. 

 2.Haccın yapılışını özetler 8.2.3. Hac ve Umre ile ilgili mekân ve kavramların 

  anlamlarını açıklar. 

 3.Umre ibadeti ve önemini açıklar 8.2.1. Hac ve Umre ile ilgili kavramları açıklar. 

 4.Kurban ibadetini İslam’ın yardımlaşma ve dayanış- 8.2.6. Kurban ibadetinin anlamını, sosyal dayanışma 

 maya verdiği önemi değerlendirir. ve yardımlaşma açısından önemini açıklar. 

 5.Hz. İsmail’in (a.s.) hayatını tanır 8.2.5. Kurban ibadetinin tarihsel gelişimini özetler 

 6.En’âm 162. ayeti okur, anlamını söyler.  

7.3. 1.Güzel ahlaki tutum ve davranışları örneklerle açıklar. 4.3.5. İslam dininin dostluk ve kardeşlik içerisinde 

  yaşamayla ilgili öğütlerini yorumlar. 7.5.7. Güzel 

  davranışlarda bulunmanın kendisi için önemini yorum- 

  lar. 7.5.8. Güzel davranışlarda bulunur. 

 2. Örnek tutum ve davranışların, birey ve toplumların 5.3.3. İnsanlarla ilişkilerinde güzel söz söylemeye 

 ahlaki gelişimine katkısını bilir. istekli olur. 

 3. Tutum ve davranışlarında ölçülü olmaya özen 5.3.4. İnsanlarla ilişkilerinde güzel ahlaklı davranışlar 

 gösterir. sergilemeye dikkat eder. 

 4. Hz. Salih’in (a.s.) hayatını tanır.  

 5.Felak suresini okur, anlamını söyler. 6.3.7. Felak suresini yorumlar. 

7.4. 1.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insani yönünü ayetlerden 7.4.1. Hz. Muhammed’in Kur’an-ı Kerim’de anlatılan 

 hareketle yorumlar. özelliklerini ayetlerden örneklerle açıklar. 

 2.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) peygamberlik yönüyle 4.4.5. Hz. Muhammed’in son Peygamber belirtir. 

 ilgili özelliklerini ayırt eder.  

 3.Kâfirun suresini okur, anlamını söyler 8.3.8. Kâfirun suresini yorumlar. 
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7.5. 1. Dinin farklı yorum biçimleri olabileceğinin farkına 

varır. 

 
2. İslam düşüncesinde ortaya çıkan yorum biçimlerini 

sınıflandırır. 

8.5.3. Din anlayışındaki yorum biçimlerini açıklar. 

8.5.4. Din anlayışındaki farklılıkların birer zenginlik 

olduğunu temellendirir. 

8.5.2. Din anlayışındaki yorum biçimlerini sınıflan- 

dırır. 8.5.1. Din ve din anlayışını irdeler. 

 

 

 

 

 

Tablo 11. KKTC Öğretim Programında Benzer Olmayan 7. Sınıf Kazanımları 
 

Sınıf KKTC Öğretim Programı Kazanım 
 

7.1. 1. Ölümün anlamını Kur’an’dan örneklerle açıklar. 2. Ölen bir Müslümanın arkasından yapılması gerekenleri 

sıralar. 3. Ahiret hayatının sonsuz ve yeni bir hayatın başlangıcı olduğunu ayetlerden örneklerle açıklar. 7. Yararlı 

işler yapmaya istekli olur. 

7.2. 4. Oruç ibadetinin bireysel ve toplumsal yararlarını örneklerle açıklar. 7. Paylaşma ve yardımlaşma ibadeti olarak 

zekât ve sadakanın kimler tarafından, kimlere, nelerden, nasıl verileceğini açıklar. 10. İyilik yapmaya istekli olur. 

7.3. 3. İslam dininin kötü alışkanlıkları niçin yasakladığını temellendirir. 
 

7.4.  

7.5 
 

7.6 1. Çin, Japon ve Hint dinlerini temel özellikleriyle tanır. 2. Çin, Japon ve Hint dinlerinin benzerlik ve farklılıkla- 

rını belirtir. 3. Dinlerin inanç, ibadet ve ahlâk ilkeleri bakımından özelliklerini örnekler vererek açıklar. 

Tablo 10 ve 11 karşılaştırmalı incelendiğinde TC Öğretim Programına ait olan 7. sınıf kazanımlarından 20 ta- 

nesinin, KKTC Öğretim Programında 7. sınıf kazanımlarından üç, alt sınıflarda olan kazanımlarından 15 ve üst 

sınıflardan 8. sınıf kazanımlarından 11 tanesi olmak üzere toplam 49 kazanım ile uyumlu olduğu görülmektedir. 

Aynı zamanda TC Öğretim Programına ait olan 7. sınıf kazanımlarından beş tanesinin ve KKTC Öğretim Prog- 

ramında 7. sınıf kazanımlarından 11 tanesinin karşılığının olmadığı görülmektedir. Söz konusu sonuçlar yüzdelik 

oranları ile Şekil 7’de özetlenmiştir: 

 

 

Şekil 7. 7. Sınıf Kazanımların Karşılaştırması 

Şekil 7’ye göre 7. sınıfta aynı sınıf düzeyinde benzer olan kazanımların oranı %35, üst sınıflar ile benzerlik oranı 

%17, alt sınıflar ile benzerlik oranı %23 olmak üzere toplam benzerlik oranı %75 olarak görülmektedir. Aynı 

şekilde karşılıklı olarak uyuşmayan kazanımların toplam oranı ise %25’tir. 

 

 3.Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumları ayırt eder 

4.Alevilik-Bektaşilikle ilgili temel kavram ve erkânları 

açıklar. 
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4. Hz. Şuayb’in (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 

 

8. Sınıf Kazanımların Karşılaştırması 

 
Tablo 12. TC 8. Sınıf Öğretim Programı ile Benzerlik Gösteren Kazanımlar 

 

Sınıf TC Öğretim Programı Kazanım Benzer Kazanımlar 
 

8.1. 1. Kader ve kaza inancını ayet ve hadislerle açıklar. 8.1.1. Kader ve kader ilgili kavramları açıklar. 8.1.2. 

Allah’ın her şeyi belli bir ölçüye göre yarattığına ör- 

nekler verir. 

2. İnsanın ilmi, iradesi, sorumluluğu ile kader arasında 

ilişki kurar. 

8.1.4. İnsanın akıl ve irade sahibi olmasıyla sorumlu bir 

varlık olması arasındaki ilişkiyi kader açısından örnek- 

lerle açıklar. 8.1.3. İnsanın kaderinin anlamını açıklar. 

3. Kaza ve kader ile ilgili kavramları analiz eder. 8.1.5. İnsanın çalışmasının karşılığını alacağı bilinciyle 

hareket eder. 8.1.6. Her canlının bir sonu olduğunu ör- 

neklerle açıklar. 8.1.7. Kader-tevekkül ilişkisini kurar. 

8.1.8. Tevekkülün pasif bir bekleyiş olmadığını fark 

eder. 

4. Toplumda kader ve kaza ile ilgili yaygın olan yanlış 

anlayışları sorgular. 

8.1.9. Kader ve kaza ile ilgili toplumda yaygın yanlış 

anlayışların sebeplerini irdeler. 

5. Hz. Musa’nın (a.s.) hayatını ana hatlarıyla tanır. 6.6.2. Hz. Musa’nın hayatını ve onun Yahudilikteki yeri 

ve önemini açıklar. 

6. Ayet el-Kürsi’yi okur, anlamını söyler. 8.1.10. Ayete’l-Kürsi’yi yorumlar. 

8.2. 1.İslam’ın paylaşma ve yardımlaşmaya verdiği önemi 

ayet ve hadisler ışığında yorumlar. 

4.3.7. Paylaşmanın insan için bir ihtiyaç ve erdem oldu- 

ğunun farkında olur. 7.2.6. Paylaşma ve yardımlaşma- 

nın birey ve toplum için önemini yorumlar. 

2. Zekât ve sadaka ibadetini ayet ve hadislerle açıklar. 7.2.9. İslam dininde yapılan bütün iyiliklerin ibadet ol- 

duğunu ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 

3. Zekât, infak ve sadakanın bireysel ve toplumsal öne- 

mini fark eder. 

7.2.8. Zekât ve sadakanın birey ve topluma katkılarını 

yorumlar 

 

5.Maûn suresini okur, anlamını söyler. 7.2.11. Maun suresini yorumlar 

8.3. 1. Din, birey ve toplum arasındaki ilişkiyi yorumlar. 

2. İslam dininin can, nesil, akıl, mal ve din emniyetiyle 

ilgili ortaya koyduğu ilke ve hedefleri analiz eder 

3. Hz. Yusuf’un (a.s.) hayatından ilkeler çıkarır. 

4. Asr suresini okur, anlamını söyler. 7.1.8. Asr suresini yorumlar. 
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6. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) insanlara verdiği değeri 

örneklerle açıklar. 

5. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hakkı gözetmedeki hassa- 

siyetine örnekler verir. 

 
 

8.4. 1.Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğruluğu ve güvenilir ki- 

şiliği ile peygamberlerin özellikleri arasında ilişki kurar. 

2. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) merhametli ve affedici 

oluşunu davranışlarında yansıtmaya özen gösterir. 

 
3. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) istişareye verdiği önemi 

ortaya koyan örnek olaylardan hareketle gündelik ha- 

yatla ilgili çıkarımlarda bulunur. 

4. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) cesaret ve kararlılığını ör- 

nek olaylarla açıklar. 

7.4.2. Hz. Muhammed’in gönderiliş sebebinin güzel 

ahlâki tamamlamak ve insanlara örnek olmak olduğunu 

ayetlerden hareketle yorumlar. 

7.4.3. Hz. Muhammed’in hayatındaki güzel ve örnek 

davranışlara örnekler verir. 

 
7.4.5. Hz. Muhammed’in olaylar karşısındaki tutumla- 

rından hareketle örnek davranışlarına yönelik çıkarım- 

larda bulunur. 

 

 

 

 

 

7. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) örnek davranışlarının top- 

lumsal hayattaki önemini değerlendirir. 

8. Hz. Muhammed’in (s.a.v.) hikmetli söz ve davranış- 

larıyla insanları iyiye ve güzele yönlendirdiğini fark 

eder. 

7.4.4. Hz. Muhammed’in örnek davranışlarının top- 

lumsal hayattaki önemini yorumlar. 

7.4.6. Hz. Muhammed’in hikmetli sözleriyle insanları 

iyiye ve güzele yönlendirdiğine örnekler verir. 7.4.7. 

Güzel davranışlarda bulunmaya istekli olur. 

9. Kureyş suresini okur, anlamını söyler. 6.4.8. Kureyş suresini yorumlar. 

8.5. 1. İslam dininin temel kaynaklarını tanır. 

2. Ayetlerden hareketle Kur’an’ın ana konularını sınıf- 

landırır. 

7.5.3. Kur’an-ı Kerim’deki evrensel ahlâki öğütlere ör- 

nekler verir. 7.5.4. Kur’an’daki ayetlerden ahlâki öğüt- 

ler çıkarır. 7.5.5. Kur’an’daki ahlâki öğütlerin evren- 

sel ilkeler olduğunu temellendirir. 7.5.6. Kur’an’dan 

çıkardığı ahlâki öğütlerin bireysel ve toplumsal açıdan 

önemini açıklar 

3. Kur’an-ı Kerim’in temel özelliklerini değerlendirir.   7.5.1. Kur’an’ın özelliklerini yine en iyi ondan öğreni- 

lebileceğini fark eder. 7.5.2. Kur’an’ın isim ve özellik- 

lerini örneklerle açıklar. Kur’an-ı Kerim’in öğüt olma- 

sının anlamını kavrar 6.5.4. Kur’an’ın ana konularını 

örneklerle açıklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Hz. Nuh’un (a.s.) tevhide davetini özetler. 
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Tablo 13. KKTC Öğretim Programında Benzer Olmayan 8. Sınıf Kazanımları 
 

Sınıf KKTC Öğretim Programı Kazanım 
 

8.1. 

8.2. 
 

8.3. 1. Hak ve özgürlük kavramlarını ve aralarındaki ilişkiyi açıklar. 2. İslam dininde temel hak ve özgürlüklerin yer- 

ini ve önemini örneklerle açıklar. 3. Hak ve özgürlüklerin kullanımında dikkat edilmesi gereken ilkeleri sıralar. 

4. İslam dininde “hukukun üstünlüğüne” niçin önem verildiğini değerlendirir. 5. Başkalarına zarar vermenin kul 

hakkını ihlal anlamına geleceği bilinciyle kul hakkı konusunda duyarlı olur. 6. Bireysel ve toplumsal görev ve 

sorumluluklarını sıralar. 7. Hak ve özgürlüklere duyarlı davranır. 

8.4. 1. Ehl-i Beyt kavramını açıklar. 2. Ehl-i Beyt’i niçin sevmek gerektiğini temellendirir. 3. Kültürümüzdeki Ehl-i 

Beyt sevgisine örnekler verir. 4. Hz. Ali’nin Ehl-i Beyt içerisindeki yerini açıklar. 5. Hz. Ali’nin öğütlerine 

örnekler verir. 

8.5. 5. Dinde zorlama olmadığını ayet ve hadislerden örneklerle açıklar. 

8.6 1. Dünya barışının oluşumunda dinlerarası barışın önemini ve dinlerin dünya barışına sağlayabileceği katkıyı 

değerlendirir. 2. İslam dininin dinlerarası ilişkilere yönelik ilkelerini ve bunların dünya barışına katkısını belirtir. 

3. Dinlerarası ilişkilerle ilgili temel ilkeleri ve bunlara uymanın önemini belirtir. 4. Müslümanların başkalarının 

inanç ve kültürlerine saygı gösterdiklerine ilişkin örnekler verir. 5. Bir Müslümanın dünya barışına katkı konusun- 

da istekli olmasının önemini açıklar. 

Tablo 12 ve 13 karşılaştırmalı incelendiğinde TC Öğretim Programına ait olan 8. sınıf kazanımlarından 19 tanesi- 

nin, KKTC Öğretim Programında 8. sınıf kazanımlarından 10, alt sınıflarda olan kazanımlarından 21 tane olmak 

üzere toplam 50 kazanım ile uyumlu olduğu görülmektedir. Aynı zamanda TC Öğretim Programına ait olan 8. 

sınıf kazanımlarından dokuz tanesinin ve KKTC Öğretim Programında 8. sınıf kazanımlarından 18 tanesinin 

karşılığının olmadığı görülmektedir. Söz konusu sonuçlar yüzdelik oranları ile Şekil 8’de özetlenmiştir: 
 

Şekil 8. 8. Sınıf Kazanımların Karşılaştırması 

Şekil 8’e göre 8. sınıfta aynı sınıf düzeyinde benzer olan kazanımların oranı %38, alt sınıflar ile benzerlik oranı 

%27 olmak üzere toplam benzerlik oranı %65 olarak görülmektedir. Aynı şekilde karşılıklı olarak uyuşmayan 

kazanımların toplam oranı ise %35’tir. 
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DKAB Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı Kazanımların Genel Karşılaştırması 
 

Şekil 9. DKAB Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı Kazanımları Karşılaştırma Genel Oranı 

 
Şekil 9’a göre DKAB Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı kazanımların karşılaştırması genel oranları aynı 

sınıf düzeyinde benzer olan kazanımların oranı %41, üst sınıflar ile benzerlik oranı %10, alt sınıflar ile benzerlik 

oranı %14 olmak üzere toplam benzerlik oranı %65 olarak görülmektedir. Buna karşılık her iki öğretim progra- 

mın uyuşmayan kazanımların toplam oranı ise %35’tir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bir öğretim programı hazırlanırken özgün ve çokkültürlü olması kadar hazırlama boyutu ile de önemli ayrıntılar 

taşımalıdır. Bu sürecin en önemli boyutu programın yerelliği ve hazırlama komisyonlarıdır. Söz konusu komis- 

yonlar hazırlanırken kurulların mümkün olduğunca yerel düzeyde akademisyen ve sivil toplum temsilcileri başta 

olmak üzere diğer grup temsilcileri, veliler ve öğretmenler tarafından oluşturulmasıdır (Erşahin, 2018, s. 113). 

Türkiye ve KKTC öncelikle tarihi olarak bir bütünlüğü ifade ederken aynı zamanda coğrafi, kültürel, ve dini açılardan 

biri diğerinden farklı değildir. Şüphesiz bu benzerlikler kendini eğitim alanında da göstermektedir. Her iki ülke kurul- 

duktan sonra batılılaşma ve modern döneme geçiş aşamaları bakımından benzerlik göstermektedir. Batılılaşma süreci, 

her iki eğitim sistemini amaçsal, yapısal, yönetimsel, finansman gibi yönlerden etkilemiştir. Türkiye ve KKTC eğitim 

sistemleri incelendiğinde yürütülen eğitim faaliyetlerinde benzerlikler çoğunlukta olsa da farklılıkların olduğu da bilin- 

mektedir. Farklılıkların, tarihin sosyal ve siyasal özelliklerinden kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum öğretim 

programlarda geçen kazanımların farklı olmasını da zorunlu kılmaktadır (Özlük, 2017, s. 755). Bu çalışma, Türkiye 

Cumhuriyeti ve KKTC Milli Eğitim Bakanlıkları tarafından 2018 yılında geliştirilen, DKAB dersi öğretim programı 

kazanımların karşılaştırması ve iki program arasında benzerliklerin yanı sıra farklılıkların neler olduğunu belirlemek 

amacıyla yapılmıştır. Öğretim programlarında geçen kazanımların içerik, sayı, benzerlik ve farklılıklar ele alınmıştır. 

Kazanımların temelini oluşturan öğrenme alanları ve ünite konuları ele alınmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 

DKAB dersi öğretim programında geçen öğrenme alanları, TC öğretim programında rakam şeklinde ifade edilir- 

ken KKTC öğretim programında isimlendirilmiştir. Programların diğer önemli bir başlığı olan ünite sayısı TC öğ- 

retim programında beş, KKTC öğretim programında ise bu sayı altı adet olarak geçmektedir. Farklı olan bu altın- 

cı öğrenme alanı “Diğer Dinler” başlığı altında 4. sınıflar için “Yaşayan Dünya Dinleri Coğrafyasını Tanıyorum”, 

5. sınıflar için “Hıristiyanlığı Tanıyorum”, 6. sınıflar için “Yahudiliği Tanıyorum”, 7. sınıflar için “Uzak Doğu 

Dinlerini Tanıyorum” ve 8. sınıflar için “Dinler Arası İlişkileri Öğreniyorum” ünitelerini içermektedir (KKTC 

MEB, 2018). Her sınıf bazında fazla olan söz konusu ünitelerden ötürü kazanım sayısının arttığını söyleyebiliriz. 
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Ayrıca içerikleri aynı olmasına karşın farklı şekilde isimlendirilen üniteler, her zaman aynı sınıf düzeyinde olma- 

yıp farklı sınıflarda programa alındığı görülmektedir. Her iki programın ünite konularının benzerlik oranı %89 

iken farklılık oranı ise %11 olarak tespit edilmiştir. 

Programları karşılaştırdığımızda, KKTC DKAB dersi öğretim programında geçen kazanımların daha ayrıntılı ve 

kapsamlı, aynı konuya ait kazanımlar birçok başlık adı altında verilirken, TC DKAB dersi öğretim programın- 

da geçen kazanımlar, ayrıntılara girilmeden birçok kazanımın tek kazanım olacak şekilde daha sade ve öz bir 

anlatım ile ifade edilmektedir (Dönmez, 2020). Bu durum KKTC öğretim programında kazanım sayısının daha 

fazla olmasına neden olmaktadır. Ayrıca her iki öğretim programına ait kazanımlarda geçen ‘kaçınır’, ‘tanır’, 

‘davranır’, ‘örnek verir’, ‘özetler’ ve ‘sıralar’, ‘fark eder’, ‘açıklar’, ilişkilendirir’, ‘değerlendirir’, ‘inceler’, ‘sı- 

nıflandırır’, ‘sorgular’, ‘tartışır’, ‘yorumlar’, ‘ayırt eder’ ve ‘analiz eder’ gibi ifadelerin yoğun olması, programın 

birçok yaklaşımın yanında başat olarak yapılandırmacı yaklaşımın görüşleri doğrultusunda hazırlandığı söyle- 

nebilir. Bu konuda Tetik (2018), çalışmasında TC 2018 yılı öğretim programında geçen kazanımların, daha öz 

ve kapsayıcı olduğunu aynı zamanda yapılandırmacı yaklaşıma uygun olduğunu ifade etmektedir (Tetı̇ k, 2018, 

s. 83). Ayrıca literatür incelendiğinde Özcan ve Küçükoğlu (2014), Ocak ve Kalender (2017), Çıray ve diğerleri 

(2015) çalışmalarında, kazanımların azaltılmasının öğretmenler için daha açık ve anlaşılabilir olduğunu ifade 

etmektedir (Çıray vd., 2015, s. 50; Ocak & Kalender, 2017, s. 220; Özcan & Küçükoğlu, 2014, s. 230; TC. MEB, 

2018, s. 8). Aynı zamanda kazanımlar temel kavramlar düzeyinde karşılaştırıldığında birçok kavramın benzerlik 

gösterdiğini söyleyebiliriz. Fakat KKTC öğretim programı kazanımlarında geçen ‘hak’, ‘özgürlük’, ‘hukuk’, ‘ba- 

tıl inanç’, ‘hurafe’, ‘barış’ ve ‘kötü davranış’ gibi temel kavramların TC öğretim programı kazanımlarında ifade 

edilmediği fark edilmiştir. Buna karşılık ‘analiz eder’, ‘sorgular’, ‘tartışır’, ‘inceler’ ve ‘ilişkilendirir’ kavramları 

TC öğretim programı kazanımlarında ifade edilirken KKTC öğretim programı kazanımlarında geçmemektedir. 

TC öğretim programında geçen ve her ünitede Kur’an’da adı geçen peygamber hayatlarını ana hatlarıyla tanıtan 

kazanımlar bulunurken, KKTC öğretim programı kazanımlarında geçen Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. 

Muhammed dışında hiçbir peygamberin hayatına değinilmemiştir. Her iki ülkenin DKAB dersi (4-8. Sınıflar) 

öğretim programı kazanımları genel olarak karşılaştırıldığında aynı sınıf düzeyinde benzer olan kazanımların 

oranı %41, üst sınıflar ile benzerlik oranı %10, alt sınıflar ile benzerlik oranı %14 olmak üzere toplam benzerlik 

oranı %65 olarak görülmektedir. Buna karşılık her iki öğretim programında yer alan ve yukarıda saydığımız 

çeşitli nedenlerden kaynaklı kazanımların farklılık oranı ise toplam %35’tir. Çalışmanın sonuçlarına göre öneri 

olarak; Öğretim programları hazırlanırken az ders saati ile çok kazanım veya çok ders saati ile az kazanım yerine 

daha dengeli programlanabilir. Nitekim KKTC programında kazanım sayısının çoğaltıldığı ama ders saatlerinin 

azaltıldığı, TC programında ise kazanım sayısının ders saatlerine göre azaltıldığı anlaşılmaktadır. 

Kazanımlardan verim sağlamak için programlamada yenilik ve farklılıkların uygulayıcılar olarak öğretmenler ile 

bir şekilde paylaşılması veya tanıtılması yerinde olacaktır. Programların tanıtılması ve öğretmenlerin, programın 

istediği hedefleri gerçekleştirebilecek donanımı kazanmasıyla sonuç elde edilebilir. Aksi takdirde öğretmen yeni- 

liklerden ve gelişmelerden habersiz kalarak klasik yöntem ve uygulamalar ile devam edecektir. Her iki öğretim 

programının çeşitli çevrelerce hazırlanan taslak raporlarda eleştirilen hususları göz önünde bulundurup değerlen- 

dirilmesi verimli olacaktır. Ayrıca ilgili yöneticilerin öğretim yılı sonlarında, programların geniş kapsamlı şekilde 

bilimsel bir değerlendirmeye tabi tutulmasına dikkat etmesi yerinde olacaktır. 
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EXTENDED ABSTRACT 

A Review on Comparing DKAB Curriculum Achievements: Turkey, TRNC Example 

Introduction 
 

When developing curriculums, it is necessary to aim to raise generations who are aware of what is happening in 

and around the world, who know the society in which they live with all their characteristics and who produce 

solutions to problems, who can judge, question, who can think creatively, who can criticize, who can use all kinds 

of talents effectively and who are accustomed to technology. 

In these educational institutions, which provide compulsory religious education in the Republic of Turkey, in ad- 

dition to providing religious information in general, a roadmap is drawn that improves the ways and methods of 

accessing information and their mental state. Because the DKAB course is not to instill the values of a particular 

faith or sect, but rather to interpret the information obtained by the individual about all religions and to determine 

an opinion about religions as it understands and makes sense of them in accordance with this information. 

In the same way, the TRNC has included religious courses among the compulsory courses in the 4th and 12th 

grades for the purposes of national education. However, given the needs of the Turkish Cypriot community, 

educational programs that show parallels between the two countries have not been fully implemented in schools. 

Although many steps were taken to improve education from its establishment until 2018, it was not enough. In 

order for the Turkish Cypriots to maintain their own existence and independence, a basic education program was 

developed in 2018 with the aim of a modern education program based on scientific research, which takes into 

account cultural characteristics and social needs, predicts global development and change. 

In this context, the DKAB course of the Ministry of National Education of the Republic of Turkey (4-8. Grades) 

TRNC Religious Culture and Moral Knowledge Course (4-8. Classes) Comparing the gains in the Curriculum in 

terms of quantitative and qualitative characteristics constitutes the problem sentence of our research. The study is 

expected to contribute to the field by analyzing and evaluating both newer curriculums in detail. 

Method 
 

This study is a qualitative study and was prepared using the “document review” method. Document review is the 

analysis of written materials containing the necessary information and documents about the events or facts that 

are the subject of research. The data were analyzed using the “descriptive analysis” technique. Accordingly, this 
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study is the TRNC Religious Culture and Moral Knowledge Course with the Republic of Turkey (4-8. Classes) 

Requires document analysis from qualitative research methods to compare the gains in the Curriculum. 

Result 
 

When we compare the programs, TRNC DKAB Course (4-8. Classes) The gains in the Curriculum are more de- 

tailed and comprehensive, the gains of the same subject are given under many headings, while TC DKAB Course 

(4-8. Classes) The gains in the Curriculum are simpler, the gains of the same subject are shaped around a gain 

and a self-narrative is preferred without much entered into the details. This situation causes the number of gains 

in the TRNC curriculum to be higher. 

In addition, the intensive expressions such as ‘avoid’, ‘recognize’, ‘behave’, ‘give examples’, ‘summaries’ and 

‘sorts’, ‘notice’, ‘describe’, associate’, ‘evaluate’, ‘review’, ‘classify’, ‘queries’, ‘discuss’, ‘comments’, ‘distin- 

guish’ and ‘analyze’ in the gains of both curriculums, it can be said that the program is prepared in line with the 

views of the constructive approach as the head, among many other approaches. 

At the same time, uncles listen to kieran similarities in a way that is not the basic concepts. However, it has been 

noticed that basic concepts such as ‘right’, ‘freedom’, ‘law’, ‘superstition’, ‘superstition’, ‘peace’ and ‘bad beha- 

vior’ in TRNC curriculum achievements are not expressed in TC curriculum gains. In contrast, the concepts of 

‘analyzes’, ‘queries’, ‘discuss’, ‘examines’ and ‘associates’ are expressed in TC curriculum achievements and are 

not mentioned in TRNC curriculum gains. 

While there were gains in the TC curriculum that outlined the lives of the prophets mentioned in the Qur’an in 

each unit, no prophet’s life was mentioned except Muhammad, Abraham, Moses and Jesus, who were mentioned 

in the TRNC curriculum achievements. 

DKAB Course of both countries (4-8. Grades) When the curriculum gains are generally compared, the ratio of 

similar gains at the same class level is 41%, the similarity rate with the upper classes is 10%, and the similarity 

rate with the lower classes is 14%, and the total similarity rate is 65%. In contrast, the difference rate of gains 

due to various reasons mentioned above in both curriculums is 35%. 
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışmada en başından beri bana destek olan Proje Ortağı Arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Bu çalış- 

mam aynı zamanda bir eTwinning projesidir. 

ÖZET 
 

İnsan hayatı boyunca eğitime sürekli devam eder. Bu sebeple de erken çocukluk dönemi temel davranışların, bilgi 

ve becerilerin kazandırıldığı dönem olması açısından önemlidir. Erken çocukluk döneminin ilk basamağı 0-6 yaş 

döneminde; toplumsal beceriler, kavramsal davranışlar ve karakter eğitimi birbiri içinde süregelen davranışlardır. 

Okul öncesi eğitim programı, 0-72 aylık çocukların kurumlarda okul öncesi eğitimin amaçlarını gerçekleştirmek 

üzere, belirlenen hedefler doğrultusunda kazanılması beklenen davranışlara uygun, planlı ve sistemli eğitim ya- 

şantıları düzenleyerek, sonuçta hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını gösteren değerlendirmeyi de içine alan çalışmalar 

bütünü olarak ifade edilebilir (Aral, Kandır ve Can Yaşar, 2002: 60) 6 yaş süreci bir bireyin ilerleyen yıllarda 

yaşamını etkileyecek temel özelliklerin büyük bir oranda şekillendiği bir dönemdir. Bu açıdan çocukların farklı 

alanlarda gelişimini sağlayacak olan yeni deneyimlerle karşılaşması önem taşımaktadır ve çocuklara sağlanan ka- 

liteli okulöncesi eğitiminin önemi bu noktada çok büyüktür. ). Covid-19 pandemi sürecinde de okulöncesi eğitim 

alan özel eğitim öğrencileri de bulunduğundan araştırmada özel eğitim öğrencilerine de yer verilmiştir. 

Bu araştırmanın amacı; COVID-19’u, hastalığın nasıl yayıldığını, hastalıktan kendimizi ve başkalarını nasıl koru- 

yabileceğimizi anlamak, sınıf prosedürlerinin ve protokollerinin belirlenmesi konusunda atılacak adımlar neler- 

dir? Çalışma Konya’da bulunan okul öncesi anasınıflarında çalışan ve 30 okul öncesi öğretmen ile yapılmıştır. 

Öğretmenler yeni karşılaştıkları bu durum karşısında okul öncesi eğitimine devam ederlerken kendi ve çocukların 

sağlığını düşünerek eğitim öğretimi yaparken en az travma oluşturacak şekilde nasıl yürütmeleri gerektiği konu- 

sunda görüş belirtmektedirler. Okul öncesi eğitim döneminde pandemi sürecinde tüm çocukların aynı ortamda yer 

almaları sağlığını koruyabilecek uygun davranışlar kazanmalarına, yaşam süreci içerisinde sosyal hayatlarını nor- 

mal akış içerisinde devam etmelerini kolaylaştırıcı pek çok kazançlar elde etmelerine katkıda bulunmaktadır. Araş- 

tırmanın bulguları, okulöncesi çocukların; eğitim ortamında yapılan faaliyetlerde maske takmak zorunda oldukla- 

rından etkinliklerde zorluk yaşandığını yaşadığını göstermiştir. Bu doğrultuda okul öncesi özel eğitim gereksinimi 

olan öğrencilerin başarısını artırmak için, okul öncesi döneme geçişte gerekli becerilerin öğretilmes hedeflenmiştir. 
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Bu çalışmada veriler çalışma grubu veri toplama yöntemlerinden birisi olan görüşme yöntemi içerisinde yer 

alan “yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ’ile toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştır- 

manın evrenini,2020-2021 eğitim-öğretim yılında Konya meram ilçesinde görev yapan okulöncesi öğretmenle- 

rinden oluşmaktadır. Araştırmanın bulgularında, Okulöncesi öğretmenlerinin covid 19 pandemi sürecinde yüz 

yüze eğitimde uzaktan eğitim kadar yapılan faaliyetlerde güçlük yaşanmadığını göstermiştir. Bu doğrultuda okul 

öncesi yüz yüze eğitimin sağlıklı, başarılı geçmesi adına erken eğitim programlarında, okul öncesi döneme geçiş 

için gerekli becerilerin(kendi sağlığını koruması)Okul Öncesi Eğitim Programı: Bu program, okul öncesi eğitim 

kurumlarına devam eden çocukların zengin öğrenme deneyimleri aracılığıyla sağlıklı büyümelerini; motor, sos- 

yal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişim alanlarında gelişimlerinin en üst düzeye ulaşmasını, öz bakım becerilerini 

kazanmalarını ve ilkokula hazır bulunmalarını sağlamak amacı ile geliştirilmiştir. Program, çocukların gelişim- 

lerini desteklemesinin yanı sıra bütün gelişim alanlarında görülebilecek yetersizlikleri önlemeyi amaçladığından 

destekleyici ve önleyici boyutları olan çok yönlü bir program olma özelliği taşımaktadır. Öz bakım becerileri 

ile ilgili kazanımlar, göstergeleri ve açıklamalarında’’ Kazanım 1. Bedeniyle ilgili temizlik kurallarını uygular. 

(Göstergeleri: Saçını tarar, dişini fırçalar; elini, yüzünü yıkar, tuvalet gereksinimine yönelik işleri yapar.) Açık- 

lamaları: Çocuğun yaşının büyümesiyle birlikte yetişkin desteğinin azaltılarak beden temizliğine ilişkin davra- 

nışları göstermesi beklenmektedir. Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır. 

(Göstergeleri: Beslenme sırasında uygun araç ve gereçleri kullanır. Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır. 

Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.) Açıklamaları: Çocuklara hem beslenme ve öz bakım için ge- 

rekli araç gereçleri (kaşık, çatal, bıçak, sabun, şampuan, tarak, diş fırçası, havlu, tuvalet kâğıdı gibi) hem de evde 

ve okulda temizlik ve toplanma için gerekli araç ve gereçleri (toz bezi, süpürge gibi) kullanabilmesi için gerekli 

fırsatlar verilmelidir. Kazanım 8. Sağlığı ile ilgili önlemler alır. (Göstergeleri: Sağlığını korumak için yapması 

gerekenleri söyler. Sağlığına dikkat etmediğinde ortaya çıkabilecek sonuçları açıklar. Sağlığını korumak için 

gerekenleri yapar.) Açıklamaları: Sağlıklı yaşamın en önemli koşullarının yeterli ve dengeli beslenme, yeterince 

dinlenme/uyku ve gerekli beden hareketlerini yapma olduğu unutulmamalıdır. Etkinliklerde çocukların bu konu- 

lardaki düşüncelerini/ bilgilerini ifade etmelerine fırsat verilmelidir. Doğru tutumlar kazanabilmeleri için gerekli 

önlemler alınmalıdır. Sık rastlanan çocuk hastalıkları, bunlardan korunma yolları ve sağaltım yolları hakkında 

bilgilendirici etkinlikler yapılmalıdır. Bu konular aile katılımı etkinliklerinde de ele alınmalıdır. ’aile eğitimi ile 

başlayıp mesleki hizmetiçi çalışmaları ile desteklenerek olumlu ve başarılı olacağı önerilerinde bulunulmuştur. 

1.GİRİŞ 
 

Eğitim temel basamağı olan ilk 6 yaş; Okulöncesi çağdaki çocuğun Motor Gelişimi, Sosyal-Duygusal, Dil Bi- 

lişsel, Öz bakım ve İlgi alanları, olumlu davranışların kazandırıldığı dönem olması açısından çok önemlidir. Her 

bireyin değişmekte olan dünyaya ayak uydurmak ve o hayatın bir parçası olabilmek için eğitime gereksinimi var- 

dır. Okulöncesi eğitimin kendisinden beklenen bu yararları sağlayabilmesi için çocukların bireysel farklılıklarını 

dikkate alan iyi düzenlenmiş eğitim ortamlarına gereksinim vardır. Çünkü çocuklar birçok yönden birbirlerinden 

farklılık gösterirler. Bu farklılıklar belli sınırlar içinde olduğunda, çocuklar genel eğitim hizmetlerinden yararla- 

nabilmektedirler. Ancak, farklılıkların daha büyük boyutlu olduğu çocuklarda, genel eğitim hizmetleri yetersiz 

kalmakta ve özel eğitim hizmetlerine gereksinim duyulmaktadır (Kırcaali-İftar, 1998; Akçamete, 1998). Eğitim 

hayatın büyük bir bölümünü kaplayan önemli bir aşamadır. Eğitimde önemli olan bireylerin bu mühim süreçten 

yararlanabilmeleridir. Okulöncesi eğitim, doğumdan ilköğretimin başlangıcına kadar olan çocukluk yıllarını içi- 

ne alan; bu yaş çocuklarının bireysel özelliklerine ve gelişim düzeylerine uygun, zengin uyarıcı çevre olanakları 
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sağlayan; onların tüm gelişmelerini toplumun kültür değerleri ve özellikleri doğrultusunda, en iyi biçimde yön- 

lendiren bir eğitim sürecidir (Oğuzkan ve Oral, 2007). Bu süreçte çocuklar fiziksel, zihinsel, sosyal-duygusal ve 

dil gelişimleri gibi tüm gelişim alanlarında desteklenerek, akıl yürütme, çıkarım yapma ve sorgulama gibi birçok 

beceriler kazanırlar. Sosyal davranışları ve kuralları öğrenerek, kendine olan güven duygusunu geliştirirler. Ki- 

şilik yapıları olumlu yönde desteklenir, doğru davranışlar edinmeleri sağlanır. Ayrıca, çocukların dil gelişimleri 

hızlanır; kendilerini doğru ve güzel ifade edebilecek bilgi ve beceriler kazanırlar. Okulöncesi eğitim, çocukların 

var olan potansiyellerini en üst düzeye çıkarmada onlara önemli fırsatlar sunması açısından yaşama hazırlık dö- 

nemi olarak kabul edilebilir (Kuru, Turaşlı, 2007). Bireyin içerisinde yer aldığı topluma uyum sağlaması, gerek- 

sinimlerinin karşılanması ile mümkündür. Çağdaş eğitim, bireylere gereksinimleri doğrultusunda hizmet sunmak 

üzere, bireysel farklılıklar dikkate alınarak planlanmaya başlanmıştır (Diken ve Sucuoğlu, 1996). 

Okulöncesi eğitimin kendisinden beklenen bu yararları sağlayabilmesi Demokratik toplumların temel koşulla- 

rından biride eğitimde fırsat eşitliği ilkesidir. Fırsat eşitliği ilkesi günümüzde özel gereksinimli bireyler için “en 

az kısıtlayıcı eğitim ortamı” kavramıyla karşılanmaktadır. Günümüzde en az kısıtlayıcı eğitim ortamı denildiğin- 

de akla ilk gelen kaynaştırma uygulamalarıdır. Normal gelişim gösteren çocukların yanı sıra özel gereksinimli 

çocuklar için de okul öncesi eğitim oldukça önemlidir. Bireyin içerisinde yer aldığı topluma uyum sağlaması, 

gereksinimlerinin karşılanması ile mümkündür. Çağdaş eğitim, bireylere gereksinimleri doğrultusunda hizmet 

sunmak üzere, bireysel farklılıklar dikkate alınarak planlanmaya başlanmıştır (Diken ve Sucuoğlu, 1996). İnsan 

hakları, eğitimde fırsat eşitliği, çağdaş eğitim, demokratik toplum gibi kavramlar düşünüldüğünde, toplumda özel 

gereksinimli bireylerin eğitiminin ne denli önem taşıdığı daha da ön plana çıkmaktadır. Çünkü tüm çocuklar 

bedensel özellikleri ve öğrenme yetenekleri yönlerinden birbirinden farklılıklar gösterir. Bu farklılıklar çok genel 

olarak bedensel, bilişsel ve duyuşsal olarak gruplanabilir. Her çocuk kendine özgü bedensel yapıya ve işlevlere, 

çeşitli alanlarda öğrenme özelliklerine ve hızına, duygusal özelliklere sahiptir. Bu farklılıklar belli sınırlar içinde 

olduğunda öğrenciler genel eğitim hizmetlerinden yaralanabilmektedirler. Ancak, farklılıkların daha büyük bo- 

yutlarda olduğu çocuklarda, genel eğitim hizmetleri yetersiz kalmakta ve özel eğitim hizmetleri gerekli olmak- 

tadır (Akçamete, 1998). Okul öncesi eğitimde, özel gereksinimli çocuğun tüm gelişim alanlarındaki gelişimini 

hızlandırmak, okul yaşına geldiğinde genel eğitim ortamlarından yararlanma olasılığını arttırmak ve ailelerinin 

yaşadığı duygusal ve toplumsal sorunları azaltmak amaçlanmaktadır (Akçamete,1998). 

Günümüzde özel gereksinimli çocukların eğitimi için genel eğitimde, temelinde “En Az Sınırlandırılmış Eğitim 

Ortamı” kavramının yer aldığı bazı özel düzenlemeler yapılmaktadır (Eripek, 2007s.5). Türkiye’de kaynaştır- ma 

uygulamaları 1983 yılında çıkarılan 2916 sayılı “Özel Eğitime Muhtaç Çocuklar Kanunu” ile başlatılmış, 1997’de 

çıkarılan 573 sayılı “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” ve buna dayalı olarak 2000 yılında 

yürürlüğe giren “Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği” ile yaygın olarak uygulanmaya başlanmıştır. Millî Eğitim 

Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’nde (2006) kaynaştırma yoluyla eğitim; “özel eğitim ge- rektiren 

bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile birlikte eğitim ve öğretimlerini resmî ve özel okul öncesi, il- köğretim, 

orta öğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmeleri esasına dayanan, destek eğitim hizmetlerinin sağlandığı 

özel eğitim uygulamaları”, kaynaştırma eğitimi ise“En az sınırlandırılmış eğitim ortamı, özel eğitime ihtiyacı olan 

bireyin; toplumla bütünleşmesini sağlamaya yönelik sosyal, öz bakım, dil ve iletişim alanlarındaki davranışlar ile 

düzeyine uygun akademik ve mesleki bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla destek eğitim hiz- metlerinin de 

verildiği ve mümkün olduğunca yetersizliği olmayan akranlarıyla bir arada olmasını sağlayan en uygun eğitim 

ortamı”nı ifade etmektedir (MEB, 2013). Kaynaştırma özel gereksinimli bireyler için eğitim siste- minin temel 

taşını oluşturur ve yetersizlikten etkilenmenin en az olduğu, farklılıkların hoşgörüyle karşılandığı ve özel 

gereksinimli bireyin eğitimden maksimum faydalandığı ortamdır (Baldiris, vd., 2016). 
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Okulöncesi dönem önemsiz gibi algılansa yada düşünülse bile şunu unutmamalıyız ki, Eğitimin temelleri, er- ken 

çocukluk döneminde atılıyor. Özel gereksinimi olan çocukların erken teşhis ve tanısı günümüzde önemini 

kanıtlamış bir gerekliliktir. Çocuğun sorunu ne denli erken belirlenirse gereksinimine uygun türde bir eğitim 

programına o kadar erken yaşta yerleştirilebilir. Özellikle, bireyin yaşamında büyük önem taşıyan erken çocuk- 

luk yıllarında eğitime başlama daha sonraki eğitim kademeleri için bir temel oluşturacaktır. Çocuğun daha geç 

dönemde örneğin ilkokula başladığında, bir engele sahip olduğunun fark edilmesi gelişimi açısından çok önemli 

olan erken çocukluk yıllarının iyi değerlendirilmemesi anlamına gelmektedir (Ersoy ve Avcı, 2000). Çocuğun 

gelişimi açısından kritik yıllar olarak adlandırılan doğumla başlayan ve hayat boyu devam eden eğitim sürecinin 

temelleri, erken çocukluk döneminde atılır. Durum böyle iken o zaman şunu söyleyebiliriz. 

Okul öncesi eğitimin çok büyük önemi vardır! Çocuğun eğitim hayatındaki ilk basamak olan anaokulu çocuğun 

tüm eğitim hayatı için bir örnek teşkil eder ve gelecek hayatı için oldukça önemli bir adımdır. Okul ve öğretmenler 

ile kurduğu destekleyici ve sevgi dolu ilişki tüm eğitim hayatı için temel oluşturur, aynı zamanda çocukta kalıcı 

izlerde bırakır. Okulöncesi dönem normal gelişimini gösteren çocuklar için bu kadar önemli iken özel eğitim gerek- 

sinimi duyulan kaynaştırma öğrencileri için önemi ve değeri nedir? sorusu aklımıza gelmektedir. Özel gereksinimli 

çocuklar için de okul öncesi eğitim oldukça önemlidir. Kaynaştırma adı verilen bu uygulama, herhangi bir nedenle 

yetersizlikten etkilenen ve özel gereksinimleri olan bireylere destek eğitim hizmetleri de sağlanarak normal akranla- 

rıyla birlikte eğitim görmelerini kapsamaktadır (Aral, 2011; Batu ve Kırcaali İftar, 2006; Güzel Özmen, 2005; MEB, 

2006; Özgür, 2011; Pijl, Meijer ve Hegarty, 1997; Rafferty, Boettcher ve Griffin, 2001).Günümüzde özel eğitime 

gereksinim duyan çocukların eğitimlerinde uzmanlık ve özel planlamanın önemli olduğu görüşü devam etse de 

onların normal çocuklardan tamamen ayrıştırılması yerine akranlarıyla beraber düzenli bir eğitim ortamında eğitim 

almaları daha fazla kabul görmeye başlamıştır (Aral, 2011; Pijl, Meijer ve Hegarty, 1997). Günümüzde özel gerek- 

sinimli birey sayısının giderek arttığı bilinmektedir. Bu artış çevresel nedenlerle toplumun ilerlemiş olmasına bağlı 

olarak erken doğan ya da ileri derecede sağlık sorunlarına sahip olan bebeklerin yaşatılabilmelerine ve artan trafiğe 

bağlı olarak meydana gelen kazaların artmasına ve benzeri nedenlere bağlanabilir (Batu, Kırcaali İftar, 2006). Tür- 

kiye’de okul öncesi eğitim her geçen gün çağın gereklerine uygun olarak önemini arttırmıştır. Tüm büyük şehirlerde 

ve en küçük kasabaya ve köye kadar okul öncesi eğitim yayılmıştır. Türkiye’deki okul öncesi eğitim kurumları 

çocukların; fiziksel, sosyal, duygusal ve bilişsel gelişmelerini desteklemekte ve çocukları geleceğe hazırlamada son 

derece önemli bir duruma getirmektedir. Okulöncesi gelişimini tamamlamış normal çocukların ihtiyaçlarına karşılık 

verirken değişen yapı özel eğitime ihtiyacı olan bu çocukları da görerek eğitimin içerisin aktif olarak dahil etmiştir. 

Dünya hızla değişirken ülkemizde de bu hızlı değişim bazı sorunları da beraberinde yaşatmaktadır. Özel eğitime 

ihtiyacı olan çocuklarında eğitiminde farkındalıklar oluşmakta ve bu oluşum çocuğa olumlu ya da olumsuz olarak 

dönmektedir. Gelişen ve değişen toplum yapısında özel eğitime ihtiyaç duyan bireyler daha eski dönemlerde göz 

ardı edilip evlerde ya saklanılır ya da tamamen yokmuş gibi davranılıp göz ardı edilip sahip çıkılmazdı. Değişen 

dünya ile bu bakış açısı da değişerek bu çocuklar hayat içerisine dahil edilip eğitim ve öğretim hakkı verilmiştir 

zaman kaynaştırma eğitimini şöyle tanımlayabiliriz: “özel gereksinimli çocukların uygun öğretim desteği ile nor- 

mal eğitim sınıflarına yerleştirilmesi uygulamasıdır.” Osborne ve Dimattia, 1994. ( Ak. Kırcaali-İftar. G. 2006) Bir 

başka tanıma göre ise kaynaştırma, “özel gereksinimli öğrencinin gerekli destek hizmetler sağlanarak, tam yada yarı 

zamanlı olarak kendisi için en az kısıtlayıcı eğitim ortamı olan normal eğitim sınıflarında eğitim görmesidir.” (Kır- 

caali-İftar, 1992.) Tanımın bu şekilde yapılmasının nedeni, kaynaştırmanın öğrencinin yerleştirilme yeri olmasından 

çok, öğrencinin gereksinimlerinin karşılanacağı ve bu amaca yönelik düzenlenecek ortam olmasıdır. Okul öncesi 

eğitimde, özel gereksinimli çocuğun tüm gelişim alanlarındaki gelişimini hızlandırmak, okul yaşına geldiğinde 

genel eğitim ortamlarından yararlanma olasılığını arttırmak ve ailelerinin yaşadığı duygusal ve toplumsal sorunları 
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azaltmak amaçlanmaktadır (Akçamete, 1998). 

Öznur Tuş tarafından yazılan ve 2011yılında onaylanan yüksek lisans tezine dayanmaktadır. Günümüzde çocuklar 

zamanlarının büyük bir kısmını okullarda geçirmektedir. 0-6 yaş dönemi, gelişim alanlarının temelinin oluştuğu, 

büyüme sürecinde temel kişilik özelliklerinin şekillendiği, öğrenmenin büyük oranda şekillendiği ve tüm gelişim 

alanlarında hızlı değişimlerin olduğu bir süreçtir. Bu süreç özel eğitime ihtiyaç duyan kaynaştırma öğrencileri 

içinde aynı olmalıdır.Yaşanılan güçlüklerin başında özel gereksinimli çocuğun okul öncesi kurumlara kabul 

edilmesini engelleyen, okul yöneticisi, öğretmen, normal gelişim gösteren çocuklar ve onların aileleri tarafından 

sergilenen olumsuz tutumlar gelmektedir (Bradley ve West, 1994;Deborah ve Smith, 1992; Praisner, 2003; 

Wagner, 1989) Bir diğer güçlük ise özel gereksinimli çocukların okulöncesi kaynaştırma ortamına uyumda ve 

akademik öncesi becerilerde yaşadıkları zorluklardır (Barrafato, 1998;Karamanlı, 1998). Dolayısıyla özel ge- 

reksinimli çocukların, okul öncesi kaynaştırma ortamındaki başarısında olumlu tutumlarla karşılaşmak ve geçiş 

becerilerinde yeterli olmak önemli bir rol oynamaktadır. 

Kaynaştırma Eğitimi Uygulamasının Yasal Dayanakları 

• 573 sayılı “Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” (Madde 12) 

• Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği 

• Anayasanın 42. Maddesi 

• Kaynaştırma Eğitimi Uygulamasının Temel İlkeleri Nelerdir? 

• Eğitim alan her bireyin akranları ile birlikte eğitim görme hakkı vardır. Bu nedenle yeterli kapasitede olan 

her öğrenci akranlarıyla birlikte eğitim görebilir. 

• Kaynaştırma uygulaması özel ve genel eğitimde ayrılmaz bir bütündür. 

• Kaynaştırmada bireysel farklılıklar esas alınmalıdır. 

• Kaynaştırma uygulamasına erken başlamak esastır. 

• Kaynaştırma sürecinde aile ve okul sürekli etkileşim içinde olmalıdır. 

• Kaynaştırma uygulaması öğrenciyi toplumun bir parçası haline getirmeyi esas almaktadır. 

• Kaynaştırmada süreklilik esastır. 

BÖLÜM 2 

 
KAYNAK ÖZETLER 

 
2.1. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı 

 

Okulöncesi Eğitim, 0-72 ay grubundaki çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun, zengin 

uyarıcı çevre olanakları sağlayan, onların bedensel, zihinsel duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini destekle- 

yen, kendilerini toplumun kültürel değerleri doğrultusunda, en iyi biçimde yönlendiren ve ilköğretime hazırlayan 

temel eğitim bütünlüğü içerisinde yer alan, bir eğitim sürecidir. Yaşam boyu sürecek öğrenmenin temeli ilk altı 

yılda atılır. Çocuk okul öncesi yıllarda daha sonraki yıllarda öğreneceklerini destekleyecek temel bilgi ve bece- 

rileri geliştirir (Gürkan, 2000). 

2.2. Okul Öncesi Eğitim Kurumunun Tanımı 
 

kurumları; çalışan anne babaya destek olup çocuk bakıcılığı görevinin üstlendiği bir yer değil; “çocukların fizik- 
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sel, sosyal, duygusal ve bilimsel gelişimlerini en sağlıklı şekilde geçirmesini, onları gelecek eğitim basamakla- 

rına hazırlamayı, kendini ifade eden, yaratıcı yönlerini ve becerilerinin geliştiği kurumlara denir. Ayrıca başka 

bir tanımı da; Uygun koşullar altında bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişime yardımcı olan okulöncesi 

eğitim kurumlarının bir amacı da çocuklarda iyi alışkanlıklar geliştirmektir. Ayrıca çocukları İlkokula uyumuna 

yardımcı olmaktadır (Başal,2005). 

2.3. Okul Öncesi Eğitimin Kapsamı 
 

Okulöncesi eğitimin kapsamını, üç özellik dikkate alınarak belirlenebilir. Hedef kitle dikkate alındığında 0-6 yaş 

grubundaki çocuklar ve aileleri kapsamı oluşturmaktadır. Bu yaş grubundaki çocuklar genellikle 0-3 yaş grubu, 

4-5 yaş grubu ve 6 yaş grubu olarak kendi içinde üçe ayrılmaktadır. Türkiye’de okulöncesi eğitimde hizmet sunan 

kurum ve kuruluşlar dikkate alındığında; Milli Eğitim Bakanlığı, Başbakanlık sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu, Çalışma Bakanlığı, Kamu İktisadi Teşekküller, özel ve tüzel kişilerle, üniversiteler kapsamı oluşturmak- 

tadır. Gelişim alanları dikkate alındığında ise bu yaş grubundaki çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal 

gelişmeleri kapsamı oluşturmaktadır (Gürkan, 2000). Türkiye’de 0-6 yaş grubuna giren çocukların bakım ve eğitim 

hizmetlerini yürüten okul öncesi eğitim kurumları; Çocuk yuvaları, anaokulları ve anasınıfları diyebileceğimiz üç 

ayrı kısma ayrılır. Çocuk yuvaları 0-6 yaş, anaokulları 3-6 yaş, anasınıfları 5-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik 

kurumlardır. Hizmet sunumlarına bakıldığında, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı üç genel müdürlük tarafından okul 

öncesi eğitimi yürütülmektedir. Bağımsız anaokulları (3-6 yaş) ve Ana sınıfları (5-6 yaş) Okul öncesi Eğitimi Genel 

Müdürlüğüne; Uygulama Anaokulları ve Anasınıfları (3-6 yaş) ve Anne-Baba-Çocuk Eğitim Projesi Kız Teknik 

Eğitim Genel Müdürlüğüne; Anne-Çocuk Eğitim Programı (AÇEP) ve 0-4 yaş Anne-Çocuk Eğitim Programı Çırak- 

lık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir (Gürkan,2000). 

2.4. Okul Öncesi Eğitimin Önemi 
 

Çocukların geleceğini belirleyecek olan toplumsal ve ahlaki değerlerin aktarılması, yaşamın ilk yıllarında başlar. 

Temel bilgi ve beceriler bu dönemde kazanılır. Bu nedenle okul öncesi eğitimin önemi büyüktür (Yavuzer, 2002). 

Bir ülkede politika, ekonomi ve toplum açısından gelişmeler bekleniyorsa önce eğitimi ele almak gerekmektedir. 

Okul öncesi eğitimi ise eğitimin en önemli yılları olarak kabul edilmektedir. Bu dönemdeki gelişmeler, çocuğun 

ileriki yaşamında büyük önem taşımaktadır. Bloom’un yaptığı araştırmalara göre 17 yaşına kadar olan zihinsel 

gelişmenin %50’si 4 yaşına, %30’u 4 yaşından 8 yaşına, % 20’si ise 8 yaşından 17 yaşına kadar oluşmaktadır. Bu 

bilgilere göre çocuğun eğitiminde erken yılların değeri büyüktür ve bu dönemde çocuğun yetenek ve becerilerini 

geliştirmek için ona rehberlik etmek, doğru davranışlarını pekiştirmek gerekir. Bu da ancak en iyi şekilde plan- 

lanmış, sistemli bir okul öncesi eğitimle olur (Poyraz ve Dere, 2003). 

Okul öncesi dönem insan yaşamının temelini oluşturur. Bu dönemde çocuğun sağlığı ve beslenmesi kadar aile 

ortamının ona sağladığı sevgi ve şefkat son derece önemlidir. Ama bunları yanında önemli olan bir başka nokta 

da insanın gelişimi tüm yönleri ile destekleyebilecek sosyal ve fiziksel ortamdır. Bu dönemdeki yaşantılar onun 

gelecekte nasıl biri olacağı konusunda büyük ölçüde belirleyicidir. Zira bu dönem çocuğun dıştan gelecek etkilere 

karşı en savunmasız olduğu dönemdir. Bu dönem çocuğun gelişmesinin hızlı ve öğrenme kapasitesinin en yüksek 

olduğu dönemlerden biridir. Öyleyse bu dönmede çocuğa verilenlerle, çeşitli nedenlerle verilmeyenlerin onun 

ilerideki gelişmesi açısından etkisinin büyük olacağı söylenebilir (Oktay, 2002). Okul öncesi eğitim; çocuğun 

sonraki yaşlardaki öğrenmelerinin temelini oluşturması, çocuğun olumlu kişilik geliştirmesi, aynı zamanda, tutum 

alışkanlık, inanç ve değer yargılarının oluşması, ailenin çocuğun eğitiminde rol alması ve 12 eğitimin sürekliliğini 

sağlaması açısından çocuğun ileriki hayatını etkileyen oldukça önemli bir süreçtir (Zembat ve Unutkan, 2005). 
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Okulöncesi eğitim özellikle 20.yüzyılın son çeyreğinde hemen her ülkede giderek daha fazla önem kazanmıştır. 

Pek çok ülkede değişik okulöncesi eğitim modelleri denenmiş, ulusal ve uluslararası kuruluşların desteği ile çe- 

şitli projeler gerçekleştirilmiştir. Ülkemiz ve diğer ülkeler dikkate alındığında, okulöncesi eğitim her geçen gün 

daha da yaygınlaşmaktadır (Gürkan, 2000). 

Yapılan araştırmalar, okulöncesi kurumlarda eğitim görerek ilkokula başlayan çocukların bu eğitimi görmeyenle- 

re oranla daha katılımcı, girişken ve uyumlu olduğunu göstermektedir (Yavuzer, 2002). 

2.5. Okul Öncesi Eğitimin Amacı 

• Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; 

• Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlamak, Onları ilkokula 

hazırlamak, 

• Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı oluşturmak. 

2.6. Okul Öncesi Eğitiminin Temel İlkeleri 

• Okul öncesi eğitimi çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun olmalıdır. 

• Okul öncesi eğitimi çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini desteklemeli, özbakım 

becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır. 

• Okul öncesi eğitimi kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla demokratik eğitim 

anlayışına uygun öğrenme ortamları hazırlanmalıdır. 

• Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da 

göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır. 

• Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir. 

• Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardım- 

laşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmelidir. 

• Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı; ona öz denetim kazandırmalıdır. 

• Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bütün etkinlikler oyun temelli dü- 

zenlenmelidir. 

• Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve kısıtlamalara yer ve- 

rilmemelidir. 

• Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin 

desteği, rehberliği ve yetişkinin güven verici yakınlığı sağlanmalıdır. 

• Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir. 

• Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve duygularını anlatabilme 

davranışları geliştirilmelidir. 

• Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate alınmalıdır. 

• Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır. 

• Okul öncesi eğitimin süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir. 

• Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitimi programı düzenli olarak değerlendirilmelidir. 
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• Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kulla- 

nılmalıdır. (M.E.B, 2006). 

2.7. Kalkınma Planlarında Okul Öncesi Eğitim (2005 – 2023) 

Beş yıllık kalkınma planlarında okul öncesi eğitim gözden geçirildiğinde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plan’ında 

okul öncesi eğitime yer verilmediği görülmektedir. 

İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda Okul öncesi eğitimin 3-6 yaşı kapsadığı ve bu eğitimi ancak anne eğitiminden 

yoksun çocukların alabileceği belirtilmiş. Bağımsız anaokulları ve ilkokullara bağlı anasınıfları kurularak okul 

öncesi hizmetlerinin geliştirileceği, bütün kız enstitülerinde çocuk yuvalarının açılacağı planlanmıştır. 

Üçüncü Beş yıllık Kalkınma Planı’nda “ Kaynakların sınırlılığı nedeniyle okul öncesi eğitiminde 1995 yılına 

kadar Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kuruluşların çabaları bir model geliştirme ölçeğinde olacak ve bu model 

çerçevesinde özel sektör teşvik edilecektir” denmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda “ En çok kentleşmiş yörelerden başlamak üzere, özellikle gece kondu- 

lar ve işçi çocukları hedef alınarak geliştirilecek olan okul öncesi eğitimi pilot uygulamalı ele alınacaktır. Beşinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda okul öncesi eğitimin okullaşma oranının %10’a çıkarılması için kamu ve özel 

kuruluş imkanlarından azami derecede faydalanılacağı belirtilmektedir. Beş yıllık Kalkınma Planı’nın son yılı 

olan 1989 yılı programında okullaşma oranının 1987-88 öğretim yılı için ön görülen plan hedeflerinin gerisinde 

kaldığı bildirilmektedir (Akt. Oktay, 2002). Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda okul öncesi eğitim konusunda 

ilk öğretim başlığı altında yer verilmiş ve okula başlama yaşı olarak 72 ay sınırı konusunda görüş birliğine varıl- 

mıştır. Programda okul öncesine ilişkin alınması gereken tedbirler üç maddede toplanmıştır. 

1- Okul öncesi eğitim kurumlarının geliştirilmesi hususunda şehirleşme ve sanayileşmenin yoğun olduğu bölge- 

leri ile gece kondu bölgelerinde başlatılan çalışmalara devam edilecektir. 

2- İş kanunda belirlenen sayının üzerinde işçi çalıştıran kamu kuruluşları ve özel kuruluşların, çalışanlarının ço- 

cukları için kreş ve anaokulu açmaları sağlanacaktır. 

3- Fiziki kapasite sağlandığı oranda 6 yaş için ana sınıfı açılması uygulamasına devam edilecek ve bu sınıflarda 

eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

Son dilimi 2000 yılına rastlayan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı okul öncesi eğitim için %16 oranında okullaşma 

ön görmekte, yalnızca okul öncesi eğitim için değil, genelde tüm eğitim-öğretim kademeleri için kalitenin yüksel- 

tilmesini ve her kademedeki eğitimin yaygınlaştırılmaya çalışılarak fırsat eşitliğinin sağlanmasını, buna bağlı olarak 

okul öncesi eğitimin de yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir. Ayrıca değişik kurumların farklı mevzuatla yürüttüğü 

okul öncesi eğitim sisteminde bütünlüğü sağlamak amacıyla, okul öncesi eğitim tasarısının hazırlanması kararlaştırıl- 

mıştır (Akt. Oktay, 2002). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda “ Okul öncesi eğitim hizmeti veren kurumlar ara- 

sındaki farklılıkların giderilmesi için standartlar oluşturulacaktır. Okul öncesi eğitim döneminde toplum tabanlı milli, 

ahlaki ve manevi değerlere bağlı 47 eğitim verilebilmesi için yazılı, sözlü ve görüntülü eğitim programlarının yapımı 

özendirilecektir. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen okul öncesi eğitim faaliyetle- 

rinin bütüncül bir yaklaşımla yürütülebilmesi amacıyla düzenlemeler yapılacaktır. ”denilmiştir (Tubitak.gov.tr). 

2.8. Türkiye’de Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları 

2019’un sonlarında ortaya çıkan Coronavirüs (Covid-19) pandemisi, dünyanın her yerinde sağlık başta olmak 

üzere, ekonomik, sosyal ve pedagojik bakımdan çok önemli değişimlere neden olmuştur. Bu pandemiden en çok 

etkilenen alanlardan biri de eğitim sistemleridir. Şu anda, pandemi nedeniyle, dünya genelinde yüz yüze eğitim 

yürütülememektedir. Bu nedenle, dünya genelinde, milyonlarca kişi açık ve uzaktan eğitim yoluyla eğitim gör- 
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meye başlamıştır. Dünyadaki bu pandemi nedeniyle, Türkiye’de tüm öğretim kademelerinde yüz yüze eğitime 

ara verilmiş ve tüm öğrenciler için açık ve uzaktan eğitim olanakları kullanılmaya başlanmıştır. Bu araştırma- 

nın amacı, Coronavirüs (Covid-19) pandemisinin Türkiye’deki açık ve uzaktan eğitim uygulamalarına etkilerini 

değerlendirmek ve gelecekteki uygulamalar için önerilerde bulunmaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemle- 

rinden durum çalışması kullanılmıştır. Bu bağlamda, Coronavirüs (Covid-19) pandemisinin önemli pedagojik 

yansımaları bulunmaktadır. Bu dönemde, açık ve uzaktan eğitime yönelik önemli bir talep artışı olmuştur. Ayrıca, 

toplumda açık ve uzaktan eğitim hizmetlerinin önemi anlaşılmaya başlamıştır. Bu pandemi, açık ve uzaktan eği- 

timde sadece niceliğin değil, aynı zamanda niteliğin de önemli olduğunu göstermiştir. Coronavirüs (Covid-19) 

pandemisi, Türkiye’de açık ve uzaktan eğitim sisteminin altyapı, erişim, güvenlik, içerik, tasarım, uygulama, 

kalite, mevzuat ve pedagojik açıdan güçlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.(Doç. Dr. Ertuğ CAN 2020) 

2019-2020 Coronavirüs (Covid-19) pandemisi, dünya çapında eğitim sistemlerini etkilemiş, yaygın bir şekilde 

okulların ve üniversitelerin kapanmasına neden olmuştur (Wikipedia, 2020b). Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 

ve Kültür Örgütü (UNESCO) (2020a) verilerine göre, 07 Nisan 2020 itibariyle, Coronavirüs (Covid-19) pandemisi 

nedeniyle 188 ülkede okullar kapanmıştır. Bu durum, dünya çapında öğrenci nüfusunun yaklaşık olarak %92’sini 

(1,576,021,818 öğrenci) etkilemiştir. UNESCO, okul kapanmalarının olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla, özel- 

likle savunmasız ve dezavantajlı gruplara yönelik olarak ülkelerin tedbirler almasını isteyerek, uzaktan öğrenme 

yoluyla herkes için eğitimin sürekliliğini sağlama konusunda ülkelere destek vereceğini açıklamıştır. UNICEF’de 

(2020), pandeminin etkilerinin uzun sürecek olması nedeniyle, özellikle savunmasız ve dezavantajlı öğrencilerin 

gelecekte de okulu bırakma risklerinin arttığını belirtmektedir. Bu amaçla, eğitimin kesintiye uğramasını önlemek 

için önlemler alınmasının ve internet erişimi olmayan veya engelli yaşayanlar da dahil olmak üzere, evdeki tüm ço- 

cuklar için sürekli ve esnek uzaktan eğitim yöntemlerine erişimin sağlanmasının önemli olduğunu belirtmektedir. 

2.09.Yurt İçinde Yapılan Araştırmalar 
 

Coronavirüs (Covid-19) pandemisi ve pedagojik yansımaları henüz çok belirsiz bir salgın durumu olduğu için 

çok fazla kaynak bulunamadı. 

2.10.YÖNTEM 

Araştırmada 20 Kasım 2020 tarihi itibarıyla tüm kademelerde yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitim 

süreci tekrar başlamıştır. Akkaş Baysal, E., Ocak, G. & Ocak, İ. (2020). UNESCO’nun (2020) Kişisel hijye- 

nin önemini göstermek, İnsanlara bulundukları ortamın temizliğinden sorumlu olduklarını, Okullardaki hijyen 

şartlarının nasıl oluşturulduğunu, Hayatın içinde olması gereken hijyen şartlarının vatandaşlık görevi olduğunu, 

Temizlik malzemelerinin nasıl kullanıldığını, Sosyal mesafeli duruşların hijyenin oluşturulmasında neler kazan- 

dırdığını göstermek adına yüz yüze eğitim sürecinde öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi ile ilgili gö- 

rüşlerini almak için düzenlenmiştir.Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum analizi ile gerçekleştirilmiştir. 

Durum çalışması, yaşanan güncel bir olay, olgu ya da bir durum hakkında birey veya bir gurubun görüşlerinin 

derinlemesine şeklinde incelenmesidir. Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve döküman analizi gibi nitel veri top- 

lama yöntemlerinin kullanıldığı algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya 

konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma biçimidir. (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 

Çalışma Grubu: 

Türkiye’de Milli Eğitim Kurumlarında okul öncesi eğitimi programları iki ana başlıkta toplanmıştır. Bunlardan 

birincisi; 0-36 aylık çocuklar için kreş programı, ikincisi ise 36-72 aylık çocuklar için okul öncesi eğitim prog- 

ramıdır.(MEB, 2013). Bu araştırmanın çalışma grubu çocukları Konya ili, Meram ilçesinde Resmi Eğitim ve 

Öğretim veren Bağımsız anaokulları ve ilkokul bünyesinde eğitim veren anasınıflarına devam eden devam eden 
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ve 46-64 aylık çocukların yer aldığı okul öncesi eğitim kurumlarında eğitimi almakta olan, çocuğa sahip 30 öğret- 

mendir. Öğretmenler maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiştir. Maksimum çeşitlilik örneklemesi göreli 

olarak küçük bir örneklem oluşturularak bu örneklemde çalışılan probleme taraf olabilecek bireylerin çeşitliliğini 

maksimum derecede yansıtmaktır (Şimşek ve Yıldırım, 2003). Buna göre araştırmaya katılacak öğretmenlerin 

belirlenirken farklı cinsiyette çocukları olması dikkate alınmıştır. Tablo1’de verilmiştir. Öğretmenlerin yaşları 

25-46 arası değişmektedir. Okul öncesi eğitime devam eden çocuklardan 16’sı erkek, 14’ü de kızdır. Çocukların 

yaşları 4-5 yaş arasındadır.. Öğretmenlerin tümü çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Çalışma grubu Tablo1’de 

verilmiştir. Çalışmaya katılan tüm öğretmenler okullarında kadrolu olarak çalışmaktadırlar. Okul öncesi eğitime 

devam eden çocuklardan 16’sı erkek, 14’ü de kızdır. Çocukların yaşları 4-5 yaş arasındadır.Öğretmenlerin 

tümü çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmaya katılan okul öncesi öğretmenlerinin tamamı kadındır. 

Öğretmenlerin 14’ü 10-15 yıl arasında mesleki kıdeme sahipken, 16’si 15-21 yıl arasında mesleki kıdeme sahiptir. 

 

Tablo 2.1. Çalışma Grubu ve Özellikler 
 

Öğretmenin Yaşı Öğretmenin Mesleki Kıdemi Çocuğun Yaşı Çocuğun Cinsiyeti 

29 10 5 K 

30 13 5 E 

33 13 5 K 

34 14 5 E 

35 14 5 K 

35 15 5 E 

37 15 5 E 

37 15 4 K 

39 15  E 

40 15 4 E 

41 15 5 E 

41 15 5 E 

41 15 4 E 

42 15 5 K 

42 17 4 E 

42 17 5 K 

43 17 5 E 

43 18 4 K 

43 18 4 E 

43 18 4 E 

44 19 4 K 

45 19 4 E 

45 19 4 E 

45 19 5 K 

45 19 5 E 

45 20 5 K 

46 20 5 K 

46 20 5 K 

46 21 5 K 

46 21 4 K 

 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

352 
 

 

Verilerin Toplanması: 

Araştırma verilerinin toplanmasında, araştırmanın amaçlarına uygun olarak hazırlanan pandemi sürecinde ya- 

şanılan güçlüklerin öğretmenler açısından değerlendirilmesine yönelik görüş formu kullanılmıştır. Formun ilk 

bölümünde cinsiyet, yaş, Mesleki çalışma gibi değişkenlere ilişkin bilgiler sorgulanmıştır. İkinci bölümünde ise 

covid 19 pandemi sürecinde çocukların ihtiyacı olan doğru eğitimin neler olduğu ve yaşanılan zorluklar nelerdir? 

Pandemi sürecinde yaşanılan güçlüklerin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi görüşlerin belirleyici 

on açık uçlu soru yer almıştır. Görüş formunun geliştirilmesinde, hazırlanan taslak form iki alan uzmanın görüşü- 

ne sunularak kapsam geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır. Daha sonra beş öğretmen adayına anket uygulanmış ve 

soruların anlaşıla bilirliği test edilmiştir. Araştırmada kullanılan görüşme formu, Konya Meram ilçesi bağımsız 

anaokulları ve ilkokulun bünyesinde çalışan anasınıfında görev yapan 30 okul öncesi öğretmenine uygulanmıştır. 

Görüşmeler öğretmenlerin çalıştıkları okullarda, ders saati dışında yapılmıştır. Görüşme öncesinde araştırma- nın 

amacı ve soruların nasıl cevaplanacağı ile ilgili gerekli açıklamalar yapılmıştır. Veriler 03 Şubat 2021 – 17 Şubat 

2021 tarihleri arasında toplanmıştır. Araştırmada okul öncesi eğitim ortamlarına geçiş dönemimde covid 19 

pandeminin sonucu olarak ortaya çıkan çocukların yaşadıkları güçlükler Öğretmen görüşleri doğrultusun- da 

belirlenmeye çalışılmıştır. Bu doğrultuda öncelikle görüşme soruları hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular alan 

yazında yapılan araştırmalar doğrultusunda ve okul öncesi hijyen sürecinin tüm boyutlarını ele alacak şekilde 

hazırlanmıştır. Hazırlanan sorular alanda yirmi yılı aşkın süredir çalışan iki Rehberlik ve Araştırma Merkezinde 

çalışmış uzmanlardan değerlendirmeleri, önerileri alınmıştır. Öneriler doğrultusunda yeniden düzenlenen on soru 

öğretmenlere sorulmuştur. Okul öncesi eğitimi öğretmenlerine yöneltilen sorular aşağıda yer almaktadır. 

Yaşınız Kaç? 

1. 25 yaş ve altı -------------------------- 3. 36-45 yaş arası 

2. 26-35 yaş arası --------------------- --4. 46 yaş ve üzeri 

1. Pandemi sürecinde yaşanılan güçlükler nelerdir 

2. Yüz yüze eğitimde yaşanılan güçlükler nelerdir? 

3. Maske kullanımında yaşadığımız güçlükler varsa nelerdir? 

4. Sosyal mesafeyi korumak adına yaşadıkları sorunlar nelerdir? 

5. Öğretmenlerin temizlik ve hijyen uygulamalarına ilişkin ders, hizmet içi eğitim veya seminere katılma du- 

rumları 

6. Herhangi bir rahatsızlık durumunda öğretmene bilgi verilmesi durumları 

7. Okulöncesi programını uygularken pandemiden dolayı zorluk yaşandı mı? 

8. Öğretmenlerin öğrencilerinin başarılarını değerlendirirken uyguladıkları yöntemler nelerdir? 

9. Öğretmenlerin öğrencileri için yaptıkları fiziksel düzenlemeler nelerdir? 

10. Öğretmenlerin öğretim etkinlikleri sırasında yaşadığı sorunlar nelerdir ? 
 

Verilerin Analizi: 
 

Görüşme formu ile elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Bulgular gerekli olan yerlerde 

nicelleştirilerek sunulmuştur. Katılımcıların dile getirdiği ifadeler doğrudan alıntılarla desteklenmiştir. Öğretmenle- 

rin yaşları kullanılmıştır. Araştırma sorularının açıkça belirtilmesi, araştırma verilerinin detaylı ve amaca uygun bir 

biçimde toplanmaya çalışılması, verilerin araştırmacılar tarafından kodlanması ve oluşan iki ayrı kodlamanın karşı- 

laştırılması araştırmanın iç güvenirliğini sağlayan hususlar olarak değerlendirilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2013). 
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BÖLÜM 3 

 
3.BULGULAR 

 

Covid 19 pandemi sürecinde çocukların okul öncesi eğitimde karşılaştıkları güçlüklerin öğretmen görüşlerine 

göre değerlendirildiği Temalar araştırma soruları kapsamında oluşturulmuş, araştırma bulguları bu temalar çerçe- 

vesinde ele alınmıştır. Elde edilen bulgular araştırmanın sorularına göre düzenlenerek sunulmuştur. 

Covid 19 pandemi sürecinde yüz yüze eğitimde çocukların karşılaştığı Güçlüklerin Öğretmen Görüşleri Hakkın- 

daki Değerlendirmesi 

3-1: Okul öncesi öğretmenlerinin Covid 19 pandemi sürecinde Yaşanılan Güçlüklerin Öğretmen Görüşleri 

Hakkındaki Değerlendirmesi ile ilgili görüşler 

Okul öncesi öğretmenlerinin Covid 19 pandemi sürecinde Yaşanılan Güçlüklerin Öğretmen Görüşleri Hakkın- 

daki Değerlendirmesi ile ilgili görüşlerine ilişkin analizi sonucunda elde edilen temalar ve bu temalara ilişkin 

kodlar Tablo 3.1’de gösterilmiştir. 

Tablo 3.1’de okul öncesi öğretmelerinin “Covid 19 pandemi sürecinde Yaşanılan Güçlüklerin” sorusuna yönelik 

görüşleri yer almaktadır. 

 

GÖRÜŞLER f 

EVET 25 

HAYIR 5 

Tablo 3.1’de Araştırmaya katılan 30 Öğretmenden 25’i okul öncesi pandemi sürecinde zorluklarla karşılaştıkları- 

nı belirtmişlerdir. 5 öğretmen zorluklarla karşılaşmadığını zorluk yaşamadığını belirtmiştir. 

Bu araştırma kapsamına alınan okul öncesi öğretmenlerinin hemen hemen hepsi okulöncesi eğitimde pandemi 

sürecinde yaşanılan güçlükler olduğunu ifade etmişlerdir. 

Tablo 3.2’de verilmiştir. Yüz yüze eğitimde yaşanılan güçlükler nelerdir? 

Tablo 3-2: “Yüz yüze eğitimde yaşanılan güçlükler nelerdir? Sorusuna yönelik görüşler yer almaktadır. 

 
Tablo 3.2. “Yüz yüze eğitimde yaşanılan güçlükler nelerdir?” 

 

GÖRÜŞLER f 

Sınıf öğretmeni maske kullanımında zorluk yaşadı mı? 4 

Sosyal mesafe kuralına uyuldu mu? 9 

Sınıf öğretmeni sınıf içerisinde hijyen kurallarını uygulayabildi mi? 6 

Öğretmenlerin pandemi sürecinde Hizmet İçi çalışmaları 4 

Öğrenciye zaman ayırmakta ve öğrenciyi ders dâhil etmekte zorluk çekiyorum. 7 

Covid 19 pandemi hakkında bilgi yetersizliği. 9 

Öğrencilerinin Sınıf içi Etkinliklere Katılımı 6 

Uygulamada herhangi bir sorun yaşamıyorum 1 

Hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymaları güçlük mü yoksa öneri mi? 10 

Rehber öğretmenin olmayışı 6 

Zaman yetersizliği 2 

Sınıf ortamının hijyeni sağlamak adına öğrencilerine uygun olmaması 4 
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Tablo 3.2’de görüldüğü gibi okul öncesi eğitimi hazırlık çalışmaları öncesinde öğretmenlerin de hazırlanması ge- 

rektiği vurgulanmaktadır (Sucuoğlu ve Kargın,) yüz yüze eğitime devam öğrencilerin sınıf içi etkinliklere katılı- 

mı ile ilgili öğretmenlerin %55’i etkinliklere katılmadığını %45’i yine kendi destekleri ile öğrencilerin sosyal et- 

kinliklere katıldıklarını belirtmişlerdir. Öğretmenler, genellikle yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin kendi 

kendilerine sınıf içerisindeki etkinliklere katılımda bulunduklarını belirtmişlerdir. Yüz yüze eğitime devam eden 

öğrencilerin akademik başarılarının arttırılması öğrencilerin eğitim alması gereken kurum ile ilgili öğretmenlerin 

%100’ü yüz yüze eğitimine devam eden öğrencilerinin başarılı olduğunu, belirtmişlerdir. 

 
Tablo 3.3. Maske kullanımında yaşadığımız güçlükler varsa nelerdir? 

 

Maske kullanımında f 

Maske takıldı 30 

Maske takılmadı 0 

 
Öğretmenlerin %100’ü öğrencilerin eğitim esnasında maske kullandığını belirtmiştir. 

 
Tablo 3.4. Sosyal Mesafeyi Korumak Adına Yaşadıkları Sorunlar Nelerdir? 

 

Sosyal mesafeyi korumak adına Yaşadıkları Sorunlar nelerdir? f 

Sosyal mesafeyi korudum 30 

Sosyal mesafe kuralına uymadılar 0 

Tablo 3.4’te görüldüğü gibi, görüşme yapılan öğretmenlerin tümü sosyal mesafeyi korumda zorluk olmadığını 

belirtmiştir. 

Tablo 3.5. Öğretmenlerin Temizlik ve Hijyen Uygulamalarına İlişkin Ders, Hizmet İçi Eğitim veya Seminere 

Katılma Durumları 
 

Öğretmenlerin temizlik ve hijyen uygulamalarına ı̇ lişkin ders, 

hizmet ı̇ çi eğitim veya seminere katılma durumları 

 
f 

Katılan Öğretmenler 0 

Katılmayan Öğretmenler 30 

Tablo 3.5’te öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin ders, hizmet içi eğitim veya seminere katılma du- 

rumları incelendiğinde 0 öğretmenin katıldığı, 30 öğretmenin ise herhangi bir eğitime katılmadığı görülmektedir. 

Tablo 3.6. Herhangi bir rahatsızlık durumunda öğretmene bilgi verilmesi durumları 
 

Herhangi bir rahatsızlık durumunda öğretmene bilgi verilmesi durumları f  

Öğretmene bilgi verildi  30 

Öğretmene bilgi verilmedi 0  

Öğretmenin isteği dışında okul müdürü öğrenciyi sınıfa yerleştirmiştir. 0  

Tablo 3.6’da görüşme yapılan öğretmenlerin 30’u Herhangi bir rahatsılık durumunda Öğretmene Bilgi Verilmesi 

Durumlarında haber verildiğini belirtmişlerdir 
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Tablo 3.7. Okulöncesi programını uygularken pandemiden dolayı zorluk yaşandı mı? 
 

Okulöncesi programını uygularken pandemiden dolayı zorluk yaşandı mı? f 

Hayır 30 

Evet 0 

Tablo 3.7’i incelendiğinde Okulöncesi programını uygularken covid 19 pandemi sürecinden kaynaklanan herhan- 

gi bir problem yaşamadıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo 3.8. Öğretmenlerin Öğrencilerinin Başarılarını Değerlendirirken Uyguladıkları Yöntemler nelerdir? 
 

Öğretmenlerin Öğrencilerinin Başarılarını Değerlendirirken Uyguladıkları Yöntemler 

Sınıftaki performansları 2 

Etkinliklere katılma durumları 28 

Tablo 3.8’i incelendiğinde öğretmenlerden sadece iki tanesinin covid 19 pandemi sürecinde sosyal mesafe ve 

hijyen çalışmalarında özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciyi sınıftaki performansına göre değerlendirirken diğer 

yirmi sekizi öğretmenin etkinliklere katılma durumuna göre değerlendirme yaptıkları görülmektedir. 

Tablo 3.9. Öğretmenlerin Öğrencileri İçin Yaptıkları Fiziksel Düzenlemeler nelerdir? 
 

Öğretmenlerin Fiziksel Düzenlemeler f 

Herhangi bir düzenleme yapmadım. 0 

Oturma yerini ve oturmak istediği yerleri sosyal mesafe 

kurallarına uygun olarak düzenleme yaptım. 

 
30 

Tablo 3.9 incelendiğinde otuz tane öğretmenin sınıf içinde pandemi ile ilgili düzenleme yaptığı görülmüştür. 

 
Tablo 3.10. Öğretmenlerin öğretim etkinlikleri sırasında yaşadığı sorunlar nelerdir ? 

 

Öğretmenlerin öğretim etkinlikleri sırasında yaşadığı sorunlar f 

tüm öğrenciler ile bire bir ilgilenmekte zorlanıyorum 0 

Dikkatini etkinliklere çekmekte zorlanıyorum 0 

Sosyal etkinliklere dahil edemiyorum 0 

Sosyal mesafe kurallarına uymakta zorluk çekiyorum 0 

Tablo 3.10 incelendiğinde öğretmenlerin yüz yüze öğretim etkinlikleri sırasında yaşadıkları sorunlara ilişkin gö- 

rüşleri yer almaktadır. Otuz öğretmenin zorluk yaşamadıklarını ifade etmişlerdir. 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Milli eğitim bakanlığına bağlı çalışan bağımsız anaokulu olarak Bakanlığımız tarafından hazırlanan 2023 Eğitim 

Vizyon Belgesi öğrenci, öğretmen, ebeveyn ve okulu eğitimin dörtlü saç ayağı olarak görmüştür. Bu düşünceden 

yolla çıkarak içinde bulunduğumuz covid 19 pandemi sürecinde saç ayağını oluşturarak bilinçli korunma yöntem 

ve tekniklerini hep birlikte mücadele ederek yenmeye çalıştık. Araştırma incelendiğinde ortaya çıkan sonuçlara 

bakıldığında Öğretmenlerin Covid 19 pandemi süreci içerisinde Uygulamalarına İlişkin Ders, 

Hizmet İçi Eğitim veya Seminere Katılma Durumları incelendiğinde Okul öncesi öğretmenlerinin: covid 

19 pandemi ile ilgili seminer, hizmet içi eğitim programına katılmamıştır. Maske kullanımında yaşadığımız güçlükler 

varsa nelerdir? Sorusuna yüz yüze eğitim sürecinde herhangi bir zorluk yaşanmadığını belirtmişlerdir. Sosyal mesa- 
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feyi korumak adına Yaşadıkları Sorunlar sorulduğunda çocukların küçük yaş olması bazı sorunları beraberinde getirir 

düşüncesinde yanıldıkları görülüyor. Çocuklar kurallara büyüklerden daha olumlu davranarak tüm kurallara uydukla- 

rı görülmekte. Rahatsızlık durumunda Öğretmene Bilgi Verilmesi Durumları incelendiğinde velilerin konuya duyarlı 

olduğunu günlük bilgi paylaşımında oldukları görülmektedir.Okulöncesi programını uygularken panda miden dolayı 

zorluk yüz yüze eğitimde yaşanmadığını fakat uzaktan eğitim COVİD-19 pandemi sürecinde virüsün Türkiye’ye gel- 

mesinin ardından salgının yayılma hızını yavaşlatmak ve insan sağlığını korumak amacıyla yüz yüze eğitime ara ve- 

rilmiştir. Söz konusu pandemi süreci eğitimin aksamaması adına uzaktan eğitimle devam edilmesini zorunlu kılmıştır. 

Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV ve EBA canlı ders projelerini kısa sürede uygulamaya koymuş olup 

öğrencilerin faydalanması adına gerekli çalışmaları yapmıştır. Uzaktan eğitimde amaç; örgün eğitimde aksamalara 

sebep olan etmenleri, uygun olmayan zamanı ve coğrafi koşulların eğitime el vermediği durumları ortadan kaldırma 

imkânı sunmaktadır (Özbay, 2015). Uzmanların söylemleri doğrultusunda bu tür salgın ve hastalıkların artık var ol- 

maya devam edeceğini ve insanlığın bununla yaşaması gerektiği varsayımı bilinmektedir. Varsayım doğrultusunda 

salgınlar devam ettiği süreçte, yüz yüze eğitimin gerçekleştirilmesinin mümkün olmayacağı da bilinen bir gerçektir. 

Ayrıca teknolojinin bu denli ilerlediği bir zamanda dijital kanalların eğitim sistemine entegre edilmesi beklenilen bir 

durumdur. İçinde bulunduğumuz çağ ve 21. yüzyıl becerileri göz önünde bulundurulduğunda öğrenmeyi öğrenme 

eğitim için atılmış büyük bir adım olarak düşünülebilir. Nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın tamamen eğitim-öğ- 

retim sürecinde verilememesi gerçeği, bireylerin öğrenmeyi öğrenme yaklaşımını hayat becerisi olmasını zorunlu 

tutmuştur (Özdemir, 2013). Yapılan bu çalışmada okulöncesi öğretmenlerinin öğretim etkinlikleri sırasında yaşadık- 

ları sorunlara bakıldığında en sık yaşanan sorunun yüz yüze ve belli dönemlerde uzaktan eğitim sürecinde teknoloji 

kullanma bilgi ve becrinin veliler tarafından yetersiz olması dönemsel olarak uzaktan eğitim sürecini olumsuz olarak 

etkilemiştir. Okul öncesi eğitim; doğumdan ilkokulun başlangıcına kadar olan sürede çocukların bireysel farklılıkla- 

rını, gelişim özelliklerini, yeteneklerini göz önüne alarak çocukların yaratıcı yönlerini keşfeden, özgüven kazandıran, 

kişiliğini olumlu tarzlarda etkileyen sağlıklı bir şekilde gelişimlerini destekleyen yetişkinlerin etkin olduğu sisteme 

sahip bir eğitim biçimidir (Zembat, 1994) Erken yaşta öğrenmenin önemini vurgulayan Locke, çalışmayı, disiplini ve 

akılcılığı çocuk gelişiminin merkezine koymakla birlikte oyunu da yok saymamıştır. O’na göre, çocuklara yaptırılmak 

istenen şeyler, bir oyun ve eğlence şeklinde verilmeli; çocukların oyun isteği ve zevki desteklenmelidir (Onur, 2005). 

Çocuk merkezli bir yaklaşımı benimseyen Dewey, yaparak yaşayarak öğrenme üzerinde durmaktadır. Öğretmen mer- 

kezli geleneksel eğitim sistemi yerine çocuğun istek ve gereksinimlerini temel alan ve buna göre düzenlenmiş çocuk 

merkezli bir sistemin uygulanmasını savunmaktadır. Ona göre öğretmenin görevi, çocukların çevrelerindeki dünya 

ile ilgilenmelerini sağlayarak sosyal ve zihinsel becerilerinin birlikte gelişmesine yardımcı olmaktır. Dewey, okulu 

toplumun küçük bir kesiti ve toplumsal yaşamın bir parçası olarak görmektedir (Doğan, 2010) 

Okul Yönetimine Yönelik Öneriler 
 

Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan “Covid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler 

Rehberi” il millî eğitim müdürlüklerine gönderildi. İl millî eğitim müdürlüklerine gönderilen rehberde öğretmenler, 

eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının yapılmış olması önerildi. Rehbere 

göre, öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR 

testi istenecek. Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de tam doz aşılarını yaptırmış olmaları önerilecek. 

Tüm okullarda öğrenci, öğretmen ve personelin ihtiyacı olması hâlinde kullanabilmeleri için yeterli sayıda maske 

Millî Eğitim Bakanlığınca temin edilecek. Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske 

atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanacak. Öğrenci ve personelin hasta, temaslı 

veya risklilik durumları Millî Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasındaki veri entegrasyonu yolu ile izlenecek ve 
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okullara gerekli bildirim yapılacak. Seminer haftasında öğretmenlere enfeksiyon kontrolü ve okula giriş koşullarını 

içeren eğitim verilecek ve okul yönetimince belirlenecek görevli tarafından bu programın uygulanması ve alınacak 

önlemlerin takibi yapılacak. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki tüm öğrenciler okula maske ile gelecek ancak 

gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilecek.Maskenin çocuklar için uygun 

boyutta olması sağlanacak. Maskelerin nemlenmesi durumunda değiştirilmesi için okul içerisinde yedek maske bu- 

lunması sağlanacak. Maske takamayan öğrencilerin, gelişimsel sorunları veya tıbbi nedenlerle (doktor raporu ile kayıt 

altına alınmış olan) maske takamayan çocukların da mümkün ise yüz koruyucu kullanımı sağlanacak. 

Çok yakın temasın gerektiği durumlarda maske ile birlikte yüz koruyucu kullanılması önerilecek. Öğretmenler, 

aşılanma durumundan bağımsız olarak okul bahçesine girişlerinden itibaren okulda bulundukları süre boyunca 

sürekli maske takacak. Farklı sınıflarda ders vermeleri durumunda öğretmenlerin ders arasında maskelerini de- 

ğiştirmeleri önerilecek. Öğretmen odaları ve diğer ortak alanlarda bulunan kişilerin, aşılananlar da dâhil olmak 

üzere, sürekli maske takmaları sağlanacak. Yiyecek içecek tüketiminin mümkün olduğu kadar ayrı zamanlarda 

ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesine özen gösterilecek. Diğer görevliler; Okulda bulunulan süre 

boyunca ve her ortamda aşılanma durumundan bağımsız olarak sürekli maske takacak. Maskenin nemlenmesi 

durumunda yeni bir maske kullanılacak. 

Salgın döneminde veli ve ziyaretçilerin mümkün olduğu kadar bahçe de dâhil olmak üzere okula girişlerine izin 

verilmeyecek. Okula girişin zorunlu olduğu durumlarda ziyaretçilerin HES kodu sorgulamasında “Risksiz” oldu- 

ğundan emin olunacak ve en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanacak. 

Sınıfların havalandırılması 

Ders sırasında sınıf pencereleri, öğrenciler açısından düşme ve çarpma gibi risk yaratmayacak şekilde önlemler 

alınarak mümkün olduğunca açık tutulacak ve doğal havalandırma sağlanacak. 

Teneffüslerde mümkün olduğu kadar tüm öğrencilerin açık alana çıkmaları, sınıf pencerelerinin ve kapısının 

tamamen açılarak hava akımı yaratacak şekilde en az 10 dakika süre ile havalanması sağlanacak. Okulun ortak 

kapalı alanlarındaki pencerelerin sürekli açık kalması veya mümkün olduğu kadar havalandırılması sağlanacak. 

Merkezi havalandırma sistemleri bulunan binalar için; havalandırma mümkünse tamamen temiz hava sirkülas- 

yonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek. Havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri zamanında 

yapılacak. Havalandırma mümkün olan en düşük hızla çalıştırılacak. Havalandırma sistemi çalışıyor bile olsa 

pencereleri açılabilen alanlarda doğal havalandırma tercih edilecek. 

Mesafe kurallarının uygulanması 
 

Okul bahçesinde ve çevresinde öğrencilerin, öğretmenlerin, diğer çalışanların kalabalık gruplar oluşturması önle- 

necek. Teneffüs saatleri, kalabalık oluşmaması için okulun fiziksel kapasitesi ve öğrenci mevcudu dikkate alınarak 

farklı zamanlara gelecek şekilde ayarlanacak. Okula giriş, çıkış ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için 

gerekli düzenlemeler yapılacak. Okul bahçesinde öğrenciler arasında sosyal mesafe olmasına özen gösterilecek. 

Kapalı alanlarında farklı sınıf öğrencilerinin bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanma yapılacak. 

Okul giriş ve çıkış saatleri değiştirilemiyorsa ders başlangıç zamanları ve ders araları farklı sınıf öğrencilerinin 

bir araya gelmesini en aza indirecek şekilde planlanacak. 

Sınıf içerisinde öğrencilerin oturma düzeni yüzleri aynı yöne dönük olacak şekilde yapılandırılacak. Öğrenciler 

arasındaki mesafenin belirlenmesinde okuldaki derslik ve öğrenci sayısına dikkat edilerek okul yönetimi tarafından 

sosyal mesafeye uygun düzenleme yapılacak. 
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Vaka hızının ve bulaş riskinin yüksek olduğu ya da vaka sayısında ani yükselme görülen bölgelerde il ve ilçe sağ- 

lık müdürlükleri koordinasyonunda gerekli tedbirler alınacak. Tükürük ve sekresyon çıkışına neden olabilecek 

şarkı söyleme gibi yüksek sesle yapılan egzersizler mutlaka açık alanda ve öğrencilerin arasında tercihen en az 

2 metre mesafe bırakılarak yapılacak. Öğrenciler evlerinde veya okul dışında egzersiz yapmaya özendirilecek. 

Beslenme saatleri okulun fiziki kapasitesi göz önüne alınarak mümkün olduğunca farklı zamanlara yayılacak. 

Yemeklerin mümkünse sınıf dışında, açık alanda ya da tavanı yüksek ve geniş, havalandırılabilir mekânlarda ye- 

nilmesi sağlanacak. Maskeler, sadece sıvı alımı veya beslenme sırasında çıkartılacak. Ders süreleri, sınıfın fizik- 

sel boyutu ve öğrenci sayısı dikkate alınarak 40 dakikayı aşmayacak şekilde planlanacak. Okulun rutin temizliği 

sıklaştırılacak. Çocukların, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının el hijyeni için su ve sabun ile el yıkama 

olanakları sağlanacak ve ortak alanlara uygun sayıda el antiseptikleri konulacak. Okulun başlangıcında velilere 

olası hastalık durumunda bilgi paylaşabilmeleri için “Bilgilendirme Formu” verilecek. Araştırmacılara öneriler 

Özellikle okullarımızda ve yaşadığımız alanlarda toplumsal sorumluluğa karşı olan farkındalık oluşması sağ- 

lamak amacıyla Covid19 pandemi sürecinde okullarda alınması gereken koruyucu önlemleri bilmek ve uygu- 

layabilmek amacıyla yapılmıştır. Türkiye’de okul öncesi eğitimde COVID-19 önlemleri, Dünyada okul öncesi 

eğitimde COVID-19 durum tespiti ve önlemleri, Okullarda pandemi sürecinde bireysel ve kurumsal düzeyde bazı 

koruyucu önlemler uygulanmaktadır. Bireysel düzeyde; kişiler arasında en az 1 metre fiziksel mesafe kurallarına 

uyulması, tıbbi maske kullanılması ve su ve sabunla en az 20 saniye ellerini yıkaması. Uzaktan eğitim sürecine 

geçildiği durumda ise; Bireysel öğrenme hız ve hazır bulunurluğuna göre zengin öğrenme ortamları ve içerikler 

üretilerek öğrencilere sunuluna bilir. Bu bakımdan uzaktan eğitimin bireysel farklılıkları dikkate alması açısın- 

dan, bireyselleştirilmiş uzaktan eğitim ya da ilgi ve yeteneklere uygun uzaktan eğitim planı hazırlanabilir. 

Öğrencinin özelliklerine, merakına ve ilgisine uygun yapılan derslerin aynı zamanda hem daha verimli hem de 

daha pozitif sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Artan rehberlik ihtiyacının karşılanması için televizyon, rad- 

yo ve sosyal mecralar gibi ebeveynlerin rahatça ulaşacağı kanallarda, uzman kişilerden oluşan ekiple uzaktan 

eğitim sürecinde rehberlik konusunda açıklayıcı ve eğitici yayınların yapılması düşünülebilir. Bireyin mesleğinde 

veya kişisel gelişiminde üniversiteler aracılığıyla eğitim gereksinimlerini temel alan kitlesel dersler geliştirile- 

bilir. Bu derslerden başarıyla geçenlere belge veya sertifika sağlama olanakları katılımcılara sunulabilir (Kesim 

ve Altınpulluk, 2014). Öğretmenler için içeriği ve etkililiği geliştirilen hizmet içi eğitimler, sertifika programları, 

üniversiteler aracılığıyla açılan eğitimler getirilip, uzaktan eğitim ve içerik geliştirme uzmanları yetiştirilebilir. 
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EKLER 

 
EK. 1. ÖĞRETMEN ANKET SORULARI 

 

1. Pandemi sürecinde yaşanılan güçlükler nelerdir? 

2. Yüz yüze eğitimde yaşanılan güçlükler nelerdir? 

3. Maske kullanımında yaşadığımız güçlükler varsa nelerdir? 

4. Sosyal mesafeyi korumak adına yaşadıkları sorunlar nelerdir? 

5. Öğretmenlerin temizlik ve hijyen uygulamalarına ilişkin ders, hizmet içi eğitim veya seminere katılma du- 

rumları 

6. Herhangi bir rahatsızlık durumunda öğretmene bilgi verilmesi durumları 

7. Okulöncesi programını uygularken pandemiden dolayı zorluk yaşandı mı? 

8. Öğretmenlerin öğrencilerinin başarılarını değerlendirirken uyguladıkları yöntemler nelerdir? 

9. Öğretmenlerin öğrencileri için yaptıkları fiziksel düzenlemeler nelerdir? 

10. Öğretmenlerin öğretim etkinlikleri sırasında yaşadığı sorunlar nelerdir? 
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TM: 032  
 

TÜRKİYE’DE COVİT19 PANDEMİSİ KAPSAMINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN RUTİNLE- 

RİNİN İNCELENMESİ 

Halime Nur SEZER 

Özet 

Yaşadığımız yüzyıla damga vuran Corona virüs; 2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinden dünyaya ya- 

yılmıştır. Covit19 Pandemisi ile her yaş grubundan insanın; iş, meslek, günlük hayata dair pek çok rutininde köklü 

değişiklikler oluşmuştur. Okullar hibrit ya da uzaktan eğitime geçmiş; iş yerlerinde uzaktan çalışma kavramı kulla- 

nılır hale gelmiştir. Her alanda iş, eğitim, alışveriş dijital hayata hızlı bir geçiş olmuş ve bireyler özellikle de genç- 

ler dijitale uyumda pek çok farklı tepki geliştirmiştir. Bu çalışmada “Türkiye’de Covit19 Pandemisi Kapsamında 

Üniversite Öğrencilerinin Rutinleri” incelenmiştir. Araştırma da karma yöntem tercih edilmiş nitel ve nicel veriler 

bir arada harmanlanmıştır. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ocak ayında İstanbul’da vakıf üniversitesine devam eden 

birinci sınıf ve ikinci sınıf öğrencilerine e-posta ile anket formları ulaştırılmış ve toplanan 66 form çalışmanın ör- 

neklemini oluşturmuştur. Çalışma kapsamında öğrencilerin; beslenme, spor, ruh sağlığı ile ilgili ritüelleri ile; kitap 

okuma ve sosyal medya kullanma sıklığı ve tercihleri incelenmiş; çevrimiçi ders ve etkinliklere katılma hakkında 

öğrenci görüşlerine yer verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde; birinci ve ikinci sınıf öğrencileri arasında çeşitli fark- 

ların ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Pandemi öncesi üniversitede yüz yüze eğitim ve sosyal hayatı tecrübe 

eden grubun beklentilerinin sosyallik arayışı yönünde farklılaştığı; üniversiteye yeni başlayan grubun ise pandemi 

koşullarına uyum sağlayarak üniversite adı altında daha az sosyalleşme isteği gösterdiği bulgusuna ulaşılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Pandemi, Rutin, Üniversite öğrencisi. 

 
Giriş 

 

2019 yılının aralık ayında Çin’in Wuhan şehrinden dünyaya yayılan Covit19; enfeksiyon hastalığı belirtileri olan 

yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı ile seyreden ve bulaşıcılığı oldukça fazla olan, zamanla insanların hayatla- 

rını sınırlayan ve pandemiye dönüşerek karantinaların ve uzun süreli kapanmaların görülmesine neden olan bir 

hastalıktır. Covit19 pandemisi ile her yaş grubundan insanın; iş, meslek, günlük hayata dair pek çok rutininde 

köklü değişiklikler oluşmuştur. Okullar hibrit ya da uzaktan eğitime geçmiş; iş yerlerinde uzaktan çalışma kavra- 

mı kullanılır hale gelmiştir. Her alanda iş, eğitim, alışveriş dijital hayata hızlı bir geçiş olmuş ve bireyler özellikle 

de gençler dijitale uyumda pek çok farklı tepki geliştirmiştir. 

Pandeminin etkilerini sağlık, ekonomi, sosyal, psikolojik ve politik başlıkları altında incelemek mümkündür (Ha- 

leem vd., 2020, 78). Covit19 Pandemisinin insanlar ve ülkeler üzerinde pek çok alanda (ekonomik, sosyal, psi- 

kolojik vb) etkileri gözlemektedir. Salgınlarda psikolojik tepkiler şu başlıklar altında toplanabilir (IASC,2020): 

“Hastalanma ve ölüm korkusu. Tedavi gereken durumlarda hastalığı kapma endişesiyle sağlık kurumlarına 

başvurmaktan çekinme. Geçim kaynaklarını kaybetme, izolasyonda iken çalışamama, işten çıkarılma korku- 

su. Hastalıkla ilişkilendirilip toplum tarafından dışlanma ya da temaslı olarak değerlendirilip karantina altına 

alınma korkusu. Sevdiklerini koruyamama, onlara virüs bulaştırma ve virüs yüzünden sevdiklerini kaybetme 

korkusu. Karantina uygulaması nedeniyle sevdiklerinden ve bakım verenlerden ayrı tutulma korkusu. Ebevey- 

nleri veya bakım verenleri karantina altına alındığı için yanında refakatçisi olmayan ve onlardan ayrı tutulan 

çocuklar, engelliler veya yaşlılarla ilgilenmeyi hastalık kapma korkusuyla reddetme. İzolasyon koşullarından 

dolayı çaresizlik, sıkıntı, yalnızlık ve depresif hissetme.” 
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Salgın ve pandemi süreçlerinde bireylerin sahip olduğu özellikler önem kazanmaktadır. Üniversite çağındaki 

öğrencilerin sahip oldukları gelişimsel özellikler incelendiğinde, “Yaşam Boyu Gelişim” kuramının bilinen tem- 

silcilerinden Levinson (1978-1986-1996)’un “Bireysel Yaşam Yapısı” kuramından aktarıldığına göre, genç ye- 

tişkinlik dönemi olarak da adlandırılan yetişkinliğe geçişte ilk evre olan 17-22 yaşlarda bireylerin başarması 

gereken görevler aşağıdaki gibidir; 

“Bireylerin ergenlikten yetişkinliğe geçtikleri, yeni duruma uyum sağlamak için acemilik yaşadıkları bir dö- 

nemdir. Geçiş sırasında bireylerin yaşadıkları karmaşayı anlamaları, kabul etmeleri ve düzenlemeleri önemlidir. 

Bu dönemde bireyler çeşitli alanlarda varlık göstermek durumundadırlar. Yetişkinlik çağındaki döngü kültüre 

göre değişse de evrensel bir sıra izlemektedir ve bu dönem yaşamda kritik önemi olan bir süreç olarak değer- 

lendirilmektedir. Bireyler, aile kurma, eğitimi sürdürme, işe başlama gibi süreçleri içeren bu dönemde bilişsel, 

duyuşsal ve davranışsal olarak kendileriyle ve toplumla etkileşim halindedir. Ergenlikte yaşanan içsel süreçler 

yerini sosyal ve toplumsal süreçlere bırakmıştır.” 

Kaliteli ve doyuma ulaşmış bir yaşam için insanlar birtakım ihtiyaçlarının karşılanmasına muhtaçtır. Bunlar İn- 

sancıl kuramın temsilcilerinden Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisine göre; “fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihti- 

yacı, ait olma ve sevgi ihtiyacı, değer ihtiyaçları ve kendini gerçekleştirme” olarak bildirilmektedir. Bireyler alt 

basamak ihtiyaçlarını karşılanmadan bir üst basamağa geçememektedir. Kendini gerçekleştiren (olgun) insanın 

özellikleri incelendiğinde ise; 

• Belirsizliğe katlanabilir, gerçeği olduğu gibi algılarlar. 

• Kendini, başkalarını ve olayları olduğu gibi kabul ederler. 

• Düşünce duygu ve davranışları içtendir. 

• Sorunların çözümünde kendi üzerinde yoğunlaşmaktansa, olgu ve süreçler üzerinde yoğunlaşırlar. 

• Mizah anlayışları gelişmiştir. Yaratıcı, verimli ve üretkendirler. 

• Kendilerine yetebilirler gerektiğinde bağımsız olabilirler. 

• Demokratiktirler. 

• Kendilerine güvendikleri gibi diğer bireylere de güvenirler. 

• İlişkileri duygu yüklüdür, üst düzey duygular yaşadıkları da olur. 

• İnsanlığın ortak mutluluğu ile ilgilidirler. 

Pandemiyle birlikte oluşan belirsizlik bireylerde medyanın da etkisiyle kaygı ve korkunun derinleşmesine neden olmuş- 

tur. Bu durumdan da ancak belirsizliğe tahammül edebilen bireyler daha az zararla atlatabilmiş bu da kendini gerçek- 

leştirmenin önemini gözler önüne sermiştir. Ancak, pandemi sürecinde pek çok belirsizlik içinde, karşılaşılan durumlar 

üzerinde kontrolünüzün olmadığını deneyimlemek ve bu kontrolsüzlük hissi, kaygı, stres ve öfke düzeyini yükseltebilir. 

Salgın hastalıklar ve belirsizlikler karşısında insanların kendilerini psikolojik ve ruhsal açıdan güçlü ve iyi his- 

setmeleri karşılaştıkları sorunla baş etme stratejileriyle yakından ilişkilidir. Falkman ve Lazarus (1980) yaptıkları 

çalışmada, başa çıkma stratejilerini problem odaklı ve duygu odaklı olmak üzere iki şekilde açıklamaktadır. 

• Problem odaklı başa çıkma; kendini kontrol etme, sorumluluk alma, soruna olumlu yaklaşma ve planlı 

hareket etme becerilerini içine alan stres yaratan durumun etkisini azaltmak amacıyla dikkati problem 

duruma ve çözüm yollarına yöneltmektir. 

• Duygu odaklı başa çıkma; stresle oluşan olumsuz duyguları yöneterek stresin olumsuz etkilerini azaltma 

çabasıdır. Kaçınma, inkar, uzaktan izleme, sosyal destek arama, sorunla yüzleşme, kuruntulu olma ve zih- 

ni sorundan uzaklaştırma gibi yöntemlerdir. 
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Baş edilmesi zor durumlarda tanıdığımız ve bildiğimiz şeyler her zaman bireyler için rahatlatıcıdır ve bireylere 

güven verir; çünkü tanıdığımız ve bildiğimiz yaşantılar ve olgular üzerinde kontrolümüz olduğunu biliriz. Rutin 

kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Rutin, Fransızca dilinden Türkçe’mize geçmiştir. 

TDK’ye göre rutin kelimesi anlamı şu şekildedir: 

-Sıradanlık, çeşitlilik göstermeyen, alışılagelmiş düzen içinde yapılan 

- Yapılması alışkanlık hâline gelmiş iş 

Rutinler, bireylerde aşinalık duygusu yaratır; günlerimizi belirli ve öngörülebilir kılar. Pandemi ve kısıtlamalar 

gibi belirsizliğin ve kaygının hakim olduğu zamanlarda günlük rutinlerimize sahip çıkmak bireylere normal 

algılatmakta ve süreçten az zarar almalarını sağlamaktadır. Ev içinde olmasına rağmen sabah erken saatlerde 

uyanmak; kişisel bakıma özen göstermek, makyaj yapmak; spor ve aktivitelerini aksatmadan devam ettirmek; 

kitap okumak; hobilerine zaman ayırmak pandemi sürecinde rahatlamak adına sıkça yapılan rutinler arasındadır. 

Alan yazında rutinlerin incelendiği çalışmalara bakıldığında; Tatar, 2021’ın Covıd-19 virüsünün neden olduğu 

salgının bireylerin günlük alışkanlık ve rutinleri üzerindeki etkisini araştırdığı çalışmasında; 18 yaş üstü 332 ki- 

şiye ulaşmış ve üç bölümlü bir anket formu ile verilerini toplamıştır. Araştırma bulgularına göre çıkan sonuçta; 

katılımcıların günlük alışkanlık ve rutinlerinde yaşadıkları değişimlere ilişkin vermiş oldukları yanıtlarda katı- 

lımcıların yarısından fazlasının salgın döneminde daha fazla zaman ayırdığını düşündüğü faaliyetlerin başında 

yemek yapmaya, sonrasında online eğitim ve film/dizi izlemeye ayrılan zaman takip ettiği gözlenmektedir. Araş- 

tırmaya göre insanlarla fiziki teması gerektiren mağaza gezme ve arkadaşlarla zaman geçirme aktivitesi salgın 

öncesi dönemle karşılaştırıldığında değişmeyen aktivitiler olurken, dini ritüeller ve meditasyon gibi aktivitelere 

ayrılan zamanın salgın öncesine göre değişmeyen faaliyetlerin başında geldiği görülmüştür. 

Bu çalışma; Türkiye’de Covit19 pandemisi kapsamında ünıversıte öğrencılerının rutınlerının incelenmesi ama- 

cıyla yapılmıştır. Yaşadığımız zamana ışık tutarak süreçlerdeki değişiklikleri görünür kılmak sosyal bilimler açı- 

sından önemlidir. Bu çalışma taşıdığı bu misyonla önem taşımaktadır. 

Covit19 Pandemisinin ünıversıte öğrencılerının rutınlerını nasıl etkilediğini tespit etmek için tarama yöntemi ile 

inceleme yoluna gidilmiştir. Bu bağlamda çalışmanın literatüre katkı sağlaması ve yeni çalışmalara zemin oluş- 

turması beklenmektedir. Bu amaçla araştırma kapsamında aşağıdaki sorulara yanıt aranmış ve kategoriler halinde 

incelenmiştir, Covit19 Pandemisi döneminde; 

1. Üniversite öğrencilerinin beslenme ile ilgili rutinleri nelerdir? 

2. Üniversite öğrencilerinin spor ile ilgili rutinleri nelerdir? 

3. Üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı ile ilgili rutinleri nelerdir? 

4. Üniversite öğrencilerinin kitap okuma ile ilgili rutinleri nelerdir? 

5. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanma süresi ile ilgili rutinleri nelerdir? 

6. Üniversite öğrencilerinin sosyal medya etkinlik tercihi ile ilgili rutinleri nelerdir? 

7. Üniversite öğrencilerinin çevrimiçi ders ve etkinliklere katılma hakkında öğrenci görüşleri nelerdir? 
 

Yöntem 
 

Bu bölümde araştırmanın deseni/modeli, araştırmanın evren ve örneklemi/çalışma grubu, veri toplama araçları 

ve veri analizine yer verilmiştir. 
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Araştırma Deseni/Modeli 
 

Bu çalışmada nitel ve nicel araştırma tekniklerinden oluşan karma yöntem kullanılmıştır. Bilimsel araştırma 

tekniklerinden nitel araştırmalar sosyal bilimlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Nitel araştırmalarda, algı, olay 

ve durumlar, doğal ortamlarında ele alınırken, insanların yükledikleri anlamlar yorumlanmaktadır (Merriam, 

2015). “Nicel araştırma” yönetiminin tercih edildiği bu araştırmada “tarama” türü kullanılmaktadır. Tarama 

araştırmalarında bireylerin belirli konulardaki tutum, inanç ve görüşleri ölçekler yardımıyla tespit edilmesi söz 

konusudur Çalışmada bireylerin alışkanlık ve rutinlerinde salgın nedeniyle meydana gelen değişimler ve bu de- 

ğişimlerin demografik olarak nasıl dağılım gösterdiği konuları tanımlanacaktır. 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerine Covit19 Pandemisi döneminde rutinlerini incelemek amacıyla, araştırmacı 

tarafından hazırlanan elektronik anket formları kullanılmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda bulgular değer- 

lendirilerek sonuçlara ulaşılmıştır. 

Çalışma Grubu 
 

Yapılan çalışmada elverişli örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Elverişli örnekleme, terim kolay ulaşılan ögeleri 

içermektedir. Araştırmacının, en kolay ulaşacağı alanlara yönelerek örneklemini buralardan seçmesi işlemidir. 

Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz döneminde, İstanbul’da özel bir üniversiteye 

devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada gönüllülük esas alınmış ve araştırmaya katılan öğrencilerin 

kimlikleri gizli tutulmuştur. 

Veri Toplama Araçları 
 

Bu araştırmada, araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Nitel çalışmalarda 

anket ya da betimsel desenli uygulamalar kullanılmaktadır. Anketler sistemli bir şekilde olgu ve olaylar arasındaki iliş- 

kileri açıklamada kullanılmaktadır (Merriam, 2015). Yarı yapılandırılmış formlar alana hem belli bir standart getirmek- 

te hem de esneklik nedeni ile eğitim bilim araştırmalarına uygun bir teknik olma özelliği göstermektedir (Ekiz, 2003). 

Araştırma kapsamında Ocak 2021 döneminde elektronik form üniversite öğrencilerine e-posta olarak ulaştırılmış 

ve dönüş yapan 66 öğrencinin cevapları çalışmaya dahil edilmiştir. Geliştirilen elektronik formun içeriğinde, 

Covit19 Pandemisi döneminde üniversite öğrencilerinin rutinlerine ait sorular bulunmaktadır. 

Veri Analizi 
 

Araştırma bulgularına göre ön lisans öğrencilerinin Covit19 pandemisine yönelik algıları her soru için kendi için- 

de temalara ayrılmış ve veriler içerik analizi yardımıyla temalar halinde gruplandırılmıştır. İçerik analizi toplanan 

verilerin gruplara ayrılarak derinlemesine incelenmesi ve ortak payda altında toplanarak tablolara dökülmesini 

içeren bilimsel bir araştırma tekniğidir. 

Nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan bu teknik, çalışmacıları konunun etraflıca anlaşılmasını sağlamaktadır. İçerik 

analizi sözel, yazılı ve diğer materyallerin nesnel ve sistematik bir şekilde incelenmesine olanak tanıyan bilimsel bir 

yaklaşımdır (Tavşancıl & Aslan, 2001). Nitel içerik analizinde; verilerde anlatılmak istenen mesajlara ve kavramlara 

tümevarım yaklaşımı ile ulaşılmaya çalışılmaktadır. İçerik analizinde amaç, eldeki verileri açıklayabilecek kavram 

ve ilişkilere ulaşmaktır. Toplanan verilerin mantıklı bir biçimde düzenlenmesi gerekmektedir (Yıldırım & Şimşek, 

2006). Kayıtlar, uzmanlar tarafından farklı oturumlarla tartışılmış ve çalışmaya son hali verilmiştir. 
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Bulgular 
 

Türkiye’de covit19 pandemisi kapsamında üniversite öğrencilerinin rutinlerinin incelenmesi amacıyla yapılan 

çalışmanın bulguları incelendiğinde aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır. 

Tablo 1. Türkiye’de Covit19 Pandemisi kapsamında üniversite öğrencilerinin beslenme ile ilgili rutinlerine ait 

bulguları nelerdir? 
 

Beslenme Olumlu değişti  Değişmedi  Olumsuz değişti 

Birinci sınıf 17 31,4 8 14,8 29 53,7 

İkinci sınıf 6 50 2 16,6 4 33,3 

Covit19 Pandemisi döneminde beslenme alışkanlıklarınızda neler değişti sorusuna verilen cevaplardan bazılarına 

aşağıda yer verilmiştir; 

K2. Düzenli bir sekilde yeme alışkanlığı kazandim belirli saatlerde yemeye basladim. 

K6. 15 kilo aldım... Sıkıntıdan yemeğe sarmak kötü etkiledi. 

K7. Genel olarak beslenmeme fazla dikkat eden biriyim. Beni iyi etkiledi çünkü dışarı çıktığım zamanlarda is- 

tediğim kadar kaliteli şeyler yiyemiyordum. Fastfood a yönelim oluyordu. Evde olunca kendime sağlıklı şeyler 

hazırlıyorum. 

Tablo 2. Türkiye’de Covit19 Pandemisi kapsamında üniversite öğrencilerinin spor ile ilgili rutinlerine ait bulgu- 

ları nelerdir? 
 

Spor yapma Her zaman Sıklıkla Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Birinci sınıf - 18,5 53,7 16,7 - 

İkinci sınıf - 25 58,3 - 8,3 

 

Tablo 3. Türkiye’de Covit19 Pandemisi kapsamında üniversite öğrencilerinin ruh sağlığı ile ilgili rutinlerine ait 

bulguları nelerdir? 
 

Ruhsal-manevi ritüeller Her zaman Sıklıkla Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Birinci sınıf 27,8 20,4 20,4 16,7 14,8 

İkinci sınıf 25 41,7 16,7 16,7 - 

Covit19 Pandemisi döneminde spritüel (ruhsal-manevi) ritüellerin (meditasyon, dua vb) ruhsağlığına etkisi nedir 

sorusuna verilen cevaplardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir; 

K1. Etkisi çok büyük rahatlama manevi rahatlama vs. etkileri var. 

K5. İnanç bizi ayakta tutan güçlü bir bağdır. Bu zor günlerin geçeceğini bilerek sabretmek ve dua etmek ise 

umutla güzel günlerin hayalini kurmamızı sağlar. Manevi rahatlama vs. etkileri var. 

Tablo 4. Türkiye’de Covit19 Pandemisi kapsamında üniversite öğrencilerinin kitap okuma ile ilgili rutinlerine ait 

bulguları nelerdir? 
 

Kitap okuma sıklığı Her gün Haftada 3 Haftada 1 Ayda 1 Yılda 1 

Birinci sınıf 20,4 38,9 16,7 25 8,3 

İkinci sınıf 8,3 41,7 16,7 18,5 - 
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Tablo 5. Türkiye’de Covit19 Pandemisi kapsamında üniversite öğrencilerinin sosyal medya kullanma süresi ile 

ilgili rutinlerine ait bulguları nelerdir? 
 

Sosyal medya süresi Her zaman 4 saat 2-4 saat 0-2 saat Hiçbir zaman 

Birinci sınıf - 14,8 46,3 29,6 - 

İkinci sınıf 16,7 25 41,7 16,7 - 

 

Tablo 6. Türkiye’de Covit19 Pandemisi kapsamında üniversite öğrencilerinin sosyal medya etkinlik tercihi ile 

ilgili rutinlerine ait bulguları nelerdir? 
 

Online etkinlik tercihi Eğlence Mesleki Kişisel Sosyallik Aitlik 

Birinci sınıf 7,4 46,3 44,3 - - 

İkinci sınıf 16,7 33,3 33,3 16,7 - 

 

Tablo 7. Türkiye’de Covit19 Pandemisi kapsamında üniversite öğrencilerinin online derslere ait görüşleri ile ilgili 

bulguları nelerdir? 
 

Online ders faydalı mı? Her zaman Sıklıkla Bazen Nadiren Hiçbir zaman 

Birinci sınıf 13 29,6 40,7 11,1 - 

İkinci sınıf 25 33,3 16,7 16,7 8,3 

Tartışma ve Sonuç 
 

Alan yazın incelendiğinde Sezer, 2017’deki Pandemi öncesinde yapılan çalışmasında, üniversite öğrencilerinde 

belli alanlarda; ikinci sınıfa devam eden, çalışan, akademik genel not ortalaması 3,5 ve üstü olan, etkinliklere her 

zaman katılan ve sosyal medyada iki saate kadar zaman geçiren öğrenciler lehine anlamlı farklılaşmalar tespit 

etmiştir. 

Ercan, 2020’a göre; üniversite öğrencilerinin COVID-19 pandemisi sürecinde fiziksel inaktivite oranlarının en- 

dişe verici derecede arttığını, düzenli fiziksel aktivite davranışını sürdürmeye kararlı olan öğrencilerin aktivite 

biçimlerini değiştirerek sürece uyum sağladıklarını gösterdi. Covit19 Pandemisi döneminde üniversite öğrencile- 

rinin rutinleri ile ilgili aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. Sonuçlar incelendiğinde; birinci ve ikinci sınıf öğrencileri 

arasında çeşitli farkların ortaya çıktığı sonucuna ulaşılmıştır. Pandemi öncesi üniversitede yüzyüze eğitim ve sos- 

yal hayatı tecrübe eden grubun beklentilerinin sosyallik arayışı yönünde farklılaştığı; üniversiteye yeni başlayan 

grubun ise pandemi koşullarına uyum sağlayarak üniversite adı altında daha az sosyalleşme isteği gösterdiği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Öneriler 
 

Ruh sağlığının yerinde olmasının belirtilerinden biri de belirsizliğe tahammüldür. Öğrencilerin belirsizliğe ve 

yaşanan zorlu süreçlerle baş etmelerine yönelik eğitim desteklerinin (stresle başa çıkma, problem çözme, çatış- 

ma çözümleme, özdüzenleme, zamanı verimli kullanma vb) alanlarda kişisel gelişimlerinin desteklenmesi önem 

arz etmektedir. Bu konuda başta üniversiteler olmak üzere sivil toplum kuruluşlarına görevler düşmektedir. Öğ- 

rencilerin rutinlerini düzenlemelerine yardımcı olacak online programlar hazırlanabilir, atölyeler düzenlenebilir. 

Aşağıdaki konulara dikkat çekilebilir: 

• Uyku hijyeninize dikkat ederek uyku saatlerini düzenleme 

• Dengeli ve düzenli beslenmeye çalışarak daha sağlıklı atıştırmalar tüketme 

• Fiziksel egzersizler veya meditasyon yapmayı deneme 
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• Güne hazırlanmak üzere özbakım rutinleri oturtmayı deneme 

• Evde özel bir çalışma köşesi oluşturma 

• Hedef belirleme, bölerek ilerleme ve başardığında kendini takdir etme 

• Molalar verme ve bu molalarda da neyi ne kadar yapacağınızı belirleme 

• Yapılacaklar listesi ya da tamamlanan hedefler listesi oluşturma 

• Keyif alınacak etkinlikler belirleme ve boş saatlerde gerçekleştirme 
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ABSTRACT 

 

Learning, which is defined as permanent changes in human behavior as a result of experiences; generally divided 

into three categories as cognitive, affective and psychomotor learning. It has shown that there are various types of 

learning in the rapidly developing science and technology and accordingly in the learning styles of people. Among 

the most important of these, social and emotional learning occupies a more important place. In this study, it was ai- 

med to examine the psychometric properties of the scale of teachers’ beliefs about social and emotional learning. In 

the study of adapting the teachers’ beliefs about social and emotional learning scale developed by Marc A. Brackett, 

Maria R. Reyes, Susan E. Rivers, Nicole A. Elbertson and Peter Salovey; It was applied on 216 teachers. The 3-di- 

mensional model consisting of 12 items was found to be compatible as a result of confirmatory factor analysis. In 

order to examine the psychometric properties of the scale, internal consistency, item and factor analysis studies were 

carried out. As a result of the reliability analysis, the Cronbach Alpha coefficient for the whole scale was found to 

be .73. The item-total correlations of the scale ranged from .21 to .54. As a result of exploratory factor analysis, the 

result of KMO and Bartlett’s test was found as .78. It was found that it explained 70% of the three-dimensional scale 

variance. The results of confirmatory factor analysis showed that the three-dimensional model of the scale was sui- 

table for the Turkish sample. As a result of the study, it was concluded that the scale was reliable and valid. 

 

ÖĞRETMENLERİN SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENMEYE İLİŞKİN İNANÇLARI ÖLÇEĞİNİN 

PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ 

 

ÖZET 
 

Deneyimler sonucu insan davranışlarında görülen kalıcı değişiklikler olarak tanımlanan öğrenme; genel olarak 

bilişsel, duyuşsal ve psikomotor öğrenme şeklinde üç kategoriye ayrılmıştır. Hızla gelişen bilim ve teknoloji ve 

buna bağlı olarak insanın öğrenme biçimlerinde çok çeşitli öğrenme türlerinin de olduğunu göstermiştir. Bunlar- 

dan en önemlileri arasında ise Sosyal ve duygusal öğrenme daha önemli bir yer işgal etmektedir. Bu araştırmada, 

Öğretmenlerin Sosyal ve duygusal öğrenmeye ilişkin inançları ölçeğinin psikometrik özelliklerinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. Marc A. Brackett, Maria R. Reyes, Susan E. Rivers, Nicole A. Elbertson ve Peter Salovey tara- 

fından geliştirilen öğretmenlerin sosyal ve duygusal öğrenmeye ilişkin inançları ölçeği uyarlama çalışmasında; 

216 öğretmen üzerinde uygulanmıştır. 12 maddeden oluşan 3 boyutlu model doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 

uyumlu bulunmuştur. Ölçeğin psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla iç tutarlılık, madde ve faktör analiz 

çalışmaları yürütülmüştür. Güvenilirlik analizleri sonucunda ise ölçeğin tümü için Cronbach Alfa katsayısı .73 

olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde toplam korelasyonları .21 ile .54 arasında değişmektedir. Açımlayıcı faktör 

analizi sonucunda KMO and Bartlett’s Test sonucu .78 olarak bulunmuştur. Üç boyutlu ölçek varyansının %70 
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ini açıkladığı bulunmuştur. Doğrulayıcı faktör analiz sonuçları ölçeğin üç boyutlu modelinin Türk örneklemine 

uygun olduğu bulunmuştur. Çalışma sonucunda, ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

INTRODUCTION 
 

The basis of social and emotional learning in historical development dates back to ancient times. However, in the 

last twenty years, the efforts of experts to search for faults, deficiencies and sources of error in students’ academic 

learning have accelerated the theoretical development. Social and emotional learning made a remarkable leap 

with the conference held by the Fetzer Institute in 1994 (Elbertson, Brackett, & Weissberg, 2010; Schaps, 2010; 

Totan,2018; p.54). Social-emotional learning (SBL); It has an important place in the realization of quality lear- 

ning as it includes a learning process that considers students’ feelings, thoughts, relationships, moral development 

and physical development as a whole and does not distinguish between student welfare and school success (Elias, 

1997; Esen Aygün & Şahin Taşkın,2016). Understanding these characteristics of the student and developing met- 

hods, techniques and approaches according to these characteristics is a subject that teachers will pay attention and 

Social and Emotional Learning Collaboration define the term that “Managing children’s and adults’ emotions, 

setting and achieving positive goals, building and demonstrating empathy for others, building positive relations- 

hips, and being responsible. It is defined as the processes of acquiring and effectively applying the knowledge, at- 

titudes and skills necessary for making decisionsç. On the other hand, OECD evaluated the definition in a broader 

framework and developed the “ Big Five ” model. In this model, a systematic, inclusive and balanced framework 

emerged according to the clustering of skills that interact with each other. In the Big Five model, 15 skills are 

grouped under 5 main headings. The “ Big Five Domain Skills ” used in the OECD study, which will start in 2017 

and continue until 2020 , are classified as job performance, emotional balancing, cooperation, open-mindedness, 

communication and interaction with others . Apart from the five main titles, “Compound Skills” that fundamen- 

tally affect 15 skills are listed. These; It includes self-efficacy, critical thinking and the ability to see/perceive or 

be aware of the whole (OECD, 2018; TUSIAD, 2019). 

Social-emotional learning ; Elias(2003) defined as the process of developing the skills needed to carry out life 

tasks such as recognizing one’s own and others’ emotions, being sensitive to their needs, expressing and mana- 

ging emotions, recognizing their strengths and weaknesses, communicating effectively (Durualp, 2014; p.14). 

Social-emotional learning which has many definitions, points to the acquisition of important skills and qualities 

related to the social, emotional and academic development of a person as a whole, both in school life and out of 

school (Kabakçı & Korkut Owen, 2010; Pasi, 2001). Social-emotional learning has been a field that is followed 

closely in all business and education branches of today’s world. Schools are not only institutions where acade- 

mic knowledge is learned, but also places where social and emotional skills are gained through communication, 

relationships and interactions with friends and teachers. At this point, all services based on developing skills are 

important in providing comprehensive education and mental health services to children, young people and their 

families in schools. Teachers, administrators and school counselors have important roles in providing these ser- 

vices. The main purpose of SEL programs in schools is to teach and provide students with SEL skills and at the 

same time to create a school and classroom culture that reveals these skills (Denham & Brown, 2010; Greenberg 

et al., 2017; Karacan Özdemir & Bacanlı, 2020; Merrell et al., 2008;). According to Karacan Özdemir and Ba- 

canlı (2020); SEL skills that teachers will teach to all students from pre-school to higher education, social skills 

such as self-recognition, decision-making and problem-solving within the scope of social and emotional area of 

students, and competencies such as healthy communication with friends, teachers, parents and other people in the 

environment. Therefore, the SEL skills that teachers will teach students will both facilitate and strengthen their 
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emotional and social development in gaining and developing the competencies named in the field. Social and 

emotional learning is very important not only for students but for all people. Our emotional state in a learning en- 

vironment affects what, how and how much we learn. Schools are social spaces that provide the basis of learning 

(Uşaklı, 2008). In this respect, SEL can also be used in values education in order for students to learn the cultural 

characteristics of the society they live in in the school environment. In this study, it was aimed to examine the 

psychometric properties of the scale of teachers’ beliefs about social and emotional learning. 

Method 

Teachers’ Beliefs on Social and Emotional Learning scale developed by Marc A. Brackett, Maria R. Reyes, Susan 

E. Rivers, Nicole A. Elbertson and Peter Salovey (2012). The scale was applied to 216 teachers. The original 

form of the scale consists of a 5-point Likert scale. As the scores obtained from the scale increase, the individual’s 

beliefs about Social and Emotional Learning increase. In order to adapt the scale to Turkish, the author who con- 

ducted the study was contacted via e-mail. Necessary permission was obtained to adapt the scale to Turkish. For 

language validity, first of all, the scales were translated from English to Turkish by 4 academicians from the De- 

partment of Educational Sciences. Afterwards, the translations of the scales were examined by 2 academicians 

from the field of Guidance and Psychological Counseling; Finally, the final Turkish form of the scale emerged. 

Results 

 
Item Analysis and Reliability 

As a result of the reliability analysis, the Cronbach Alpha coefficient for the whole scale was found to be .73. The item-to- 

tal correlations of the scale ranged from .21 to .54. The Correlation Scores of the Scale Items are given in Table 1. 

Table 1. Correlation Scores of Scale Items 
 

Item rjx Item rjx 

1 .25 7 .25 

2 .30 8 .32 

3 .28 9 .49 

4 .33 10 .54 

5 .21 11 .53 

6 .23 12 .48 

As a result of exploratory factor analysis, the result of KMO and Bartlett’s Test was found as .78. It was found 

that it explained 70% of the three-dimensional scale variance. The results of confirmatory factor analysis showed 

that the three-dimensional model of the scale was suitable for the Turkish sample. As a result of the study, it was 

concluded that the scale was reliable and valid. 

Conclusion and Discussion 

“Teachers’ Beliefs on Social and Emotional Learning Scale” developed by Marc A. Brackett, Maria R. Reyes, Su- 

san E. Rivers, Nicole A. Elbertson, and Peter Salovey (2012) is aimed to be used in field studies by adapting it to 

Turkish culture. EFA was used to test the construct validity of the comments to be made from the measurements of 

the Teachers’ Beliefs on Social and Emotional Learning scale. The findings obtained in the EFA showed that the fit 

indices of the three-factor structure of PBL were sufficient. It is seen that the relationship between the fit indices, 
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the whole of the scale and its sub-dimensions, which emerged as a result of the analysis, explains the theoretical 

structure. When the scale studies on the concept of Social and Emotional Learning are examined in the literature, 

national and international studies that support the findings of the research draw attention. Kabakçı (2006) develo- 

ped the “Social Emotional Learning Skills Scale”, which consists of four sub-skills, in order to measure the social 

and emotional learning skills of primary school students, and the validity and reliability of this scale has been pro- 

ven by the validity and reliability studies. Akçaalan (2016) examined the relationships between social emotional 

learning and lifelong learning. The results of study found that social emotional learning and lifelong learning are 

related to each other and that there is a significant relationship between lifelong learning and task definition, peer 

relations and self-regulation skills, which are the sub-dimensions of social emotional learning. Arslan and Akın 

(2013) conducted the validity and reliability study of the Social Emotional Learning Scale. Durlak et al. (2011) 

revealed in a study that social and emotional learning programs increase academic achievement, help cope with 

stress and encourage positive social behaviors. Sklad et al. (2012) also revealed results that support research. Con- 

ner and Fraser (2011) revealed that the Strong Families Program significantly reduced the problems of depression 

and aggression in children. Gueldner and Merrell (2011) examined the Strong Children’s Social Emotional Lear- 

ning program in study and revealed that increased children’s social-emotional behavior knowledge. 

The study was carried out with teachers. Comparing the results obtained from the adaptation studies to be carried 

out by including high school and university students with the results obtained in this study may contribute to the 

reliability and validity of the scale. It is thought that the scale will shed light on experts working in the field of 

educational sciences, psychologists and psychological counselors. In order to ensure the criterion validity of the 

Teachers’ Beliefs on Social and Emotional Learning Scale, it is recommended to be used together with different scales 

in academic studies. In addition, it can be investigated whether the social emotional learning levels of in- dividuals 

differ by using demographic variables. 
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GİRİŞ 
 

Bireylerin akademik, sosyal ve mesleki yaşamlarında kullandıkları en temel beceri olan yazma; duygu ve düşün- 

celerin ifade edilebilmesi için gereken, algısal ve psikomotor yönü güçlü olan, her türlü sembolleri kurallarına 

uygun bir şekilde okunaklı olarak üretebilme becerisi ve dilsel bir işlevdir (Göçer, 2016; Bay, 2010). Bunun yanı 

sıra yazma becerisi, beyinde yapılandırılan her türlü bilginin gözden geçirilerek yazıya aktarılması olarak da 

tanımlanmaktadır (Aydın-Yılmaz, 2007). Berninger (1994)’e göre yazma becerisinin temelinde kodlama ve 

duygu-düşüncelerin semboller aracılığıyla yazılı bir ortama aktarılması işlemi yer almaktadır. Yazı yazmanın 

karmaşık işlemler gerektiren bir beceri olduğu söylenebilir. Bu sebeple yazı yazmak, ilkokul birinci sınıf öğren- 

cilerine temel dil becerilerinden olan konuşma ve okumadan daha zor gelmektedir. Bu süreçte öğrenciler yazma 

esnasında ses/hece ekleme, ses/hece unutma, ses/hece karıştırma gibi birbirinden farklı yazma hataları yapmakta- 

dırlar. (Ferah, 2005). Uzaktan eğitimin yanı sıra salgın öncesinde gerçekleştirilen yüz yüze eğitim süreçlerinde de 

öğrencilerin yazma becerilerinin incelendiği araştırmalarda da yanlış harf/ses kullanımı; büyük küçük harf kul- 

lanımı, harfleri birleştirme, noktalı ve noktasız harfleri yazma, noktalama işaretlerinin kullanımı, satır çizgisine 

yazma, okunuşu benzer seslerin karıştırılması, harfi bütünlüğüyle ve okunaklı bir şekilde yazamama gibi birbirin- 

den farklı hataların öğrenciler tarafından yapıldığı belirlenmiştir (Bayraktar, 2006; Arıcı ve Ungan, 2008; Bağcı, 

2011; Ferah, 1999; Ferah-Özcan ve Özcan, 2016; Ferah-Özcan ve Yıldız, 2020; Taşkaya ve Yetkin, 2015; Uludağ, 

2002; Akbaba ve Yalçın, 2016). Bu araştırmayı diğerlerinden ayıran en önemli nokta; öğrencilerin uzaktan eğitim 

sürecindeki yazma becerileri üzerine gerçekleştirilmesidir. Bireylerin sosyal ve akademik yaşamlarında kilit bir 

noktada yer alan, dört temel dil becerisinden biri olan yazmanın formal olarak edinildiği bir sınıf düzeyi olan 

ilkokul birinci sınıftaki yazma çalışmaları kapsamındaki kazanımların Covid-19 salgını sürecinde uzaktan eğitim 

aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu süreçte öğrencilerin yazma becerileri üzerine gerçekleştirilen araştırmala- rın 

sınırlılıkları bu çalışmanın gerçekleştirilmesinin gerekçeleri arasında yer almaktadır. Bu araştırmadan elde edilen 

sonuçların gelecekte öğrencilerde meydana gelebilecek muhtemel yazma problemlerinin ve hatalarının belirlenip 

önlenebilmesi; salgın sonrasında öğrencilerin yazma becerilerindeki hatalarını giderebilmek, yazma becerisini 

geliştirebilmek amacıyla etkili müdahale programlarının hazırlanabilmesi bakımından öğretmen, veli, Millî 

Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile akademisyenlere yol göstermesi bakımından önemli olduğu düşünülmek- tedir. 

Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmada ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecindeki yazma 

becerilerinin doğru ve güzel (mekanik) yazı ve yazma gelişimi bakımından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç 

doğrultusunda araştırmanın problem cümlesini “İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim 

Sürecindeki Yazma Becerileri Nasıldır?” sorusu oluşturmaktadır. 
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YÖNTEM 

 
Araştırmanın Modeli 

 

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecindeki yazma becerilerinin doğru ve güzel (mekanik) yazı 

ve yazma gelişimi bakımından incelenmesini amaçlayan bu araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden betimsel 

tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Tarama çalışmaları, bir örneklem veya çalışma grubu aracılığıyla araş- 

tırmaya ait evrenin eğilim, tutum, beceri ve görüşlerinin sayısal olarak tanımlanmasını sağlayan çalışmalardır 

(Fowler, 2019). Bu araştırmada ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin sözcük yazma hataları, yazma başarı puanları 

ve güzel yazı hataları betimlenmiştir. 

Araştırmanın Örneklemi 
 

Covid 19 salgın döneminde gerçekleştirildiğinden dolayı araştırma örneklem üzerinden yürütülmüştür. Bu araş- 

tırmanın örneklemini kolay örnekleme yöntemine göre belirlenen, bağımsız okuma-yazma aşamasına geçmiş bir 

devlet ilkokulunda öğrenim görmekte olan 104 ilkokul birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Kolay ulaşılabilir 

örnekleme yöntemi, tamamen mevcut olan, ulaşılması en hızlı ve kolay öğelere dayanmaktadır (Patton, 2005). 

Veri Toplama Aracı 
 

Bu araştırmada ilkokul birinci sınıf öğrencilerine uzaktan yaptırılan dikte çalışmaları esnasında kelimeler için Fe- 

rah-Özcan tarafından geliştirilen “Sözcük Yazma Hataları Ölçeği”; cümleler için “Cümle Yazma Hataları Ölçeği” 

kullanılmıştır. Orijinal ölçekte Sözcük ve Cümle Yazma Hataları için güvenirlik analizinde McDonalds Omega 

katsayısı sırasıyla 0,96 ve 0,93 olarak hesaplanmıştır. Ölçeklerin yapı geçerliği için yapılan açımlayıcı faktör ana- 

lizinin sonucunda gerek Sözcük Yazma Hataları gerek Cümle Yazma Hataları ölçeklerinin tek faktörlü bir yapı 

sergilediği, ölçekler için açıklanan varyans değerinin sırasıyla %89,54 ve %74,95 olduğu belirlenmiştir. “Sözcük 

Yazma Hataları Ölçeği” ile öğrencilere iki, üç, dört ve beş heceli sözcükler yazdırılmıştır. “Cümle Yazma Hataları 

Ölçeği” ile de öğrencilere üç, dört ve beş sözcüklü cümleler yazdırılmıştır. Öğrencilere yazdırılan sözcük ve cüm- 

leler de Türk Alfabesi’nde yer alan tüm harfler yer almaktadır. Bu araştırmada öğrencilerle gerçekleştirilen dikte 

çalışmaları sonunda ise yazılan yazılar araştırmacılar tarafından oluşturulan ve bir alan uzman görüşü ile son hali 

verilen “Güzel Yazı Hataları Aracı” ve “Yazma Hataları Aracı” aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. “Güzel Yazı Ha- 

taları Aracı” kapsamında öğrencilerin yazıları “Harf bütünlüğü, kelimeler arası açıklık, harfler arası açıklık, satır 

çizgisine yazma, kâğıt temizliği” kriterlerine göre değerlendirilmiştir. Öğrencilerin cümle yazma başarıları ise 1 

hata başarılı (3), 2 hata kısmen başarılı (2), 3 ve üstü hata başarısız (1) şeklinde kodlanmıştır. 

Veri Toplama Süreci 
 

Araştırmanın veri toplama sürecine başlamadan önce Google anketler aracılığıyla gönüllü katılım onayını içeren 

bir form oluşturulmuş ve çalışma grubunda yer alan öğrencilerin velilerine elektronik ortamda iletilmiştir. Veri 

toplama sürecine başlamadan önce çalışma grubunda yer alan öğrenciler ve aileleri ile araştırma öncesinde görü- 

şülmüş ve çalışmanın amacı araştırmacılar tarafından açıklanmıştır. Öğrencilerle gerçekleştirilen dikte çalışma- 

ları online ortamda, ebeveyn gözetiminde ve 3-4 kişilik gruplar halinde gerçekleştirilmiştir. 

Veri Analizi 
 

Araştırma kapsamında verilerin analizi gerçekleştirilirken öncelikle öğrenci kâğıt örneklerinden yazma hataları 

belirlenmiştir. Yıl sonu tamamlandığından (Haziran ayı) öğrenci yazılarında orijinal ölçekteki bazı hata türleri- 
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nin bulunmadığı tespit edilmiştir. Sözcüklerdeki hece sayısının yazma becerisine etkisi olduğu yönündeki alan 

yazına dayalı olarak hatalar sözcüklerdeki hece sayısına göre tasnif edilmiştir. Buna göre ilkokul birinci sınıf 

öğrencilerinin yazma hataları “Hece ses ekleme, hece ses unutma, hece unutma, hece seslerini karıştırma, hece- 

leri birleştirme”, güzel yazı hataları ise “Harflerin yazılış biçimi, kelimeler arası boşluk, harfler arası boşluk, satır 

çizgilerine yazma, yazı temizliği” olarak belirlenmiştir. 

Yazma hataları sözcük hece sayılarına göre -iki heceli sözcükler, üç heceli sözcükler vb.- ayrı ayrı toplanarak 

hesaplanmıştır. Ölçeklerin madde güvenirliği için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmış ve sözcük yazma hatala- 

rının değerinin .92; cümle yazma hataları ölçeği değerinin .95 olduğu görülmüştür. Bu değer sonucunda ölçeğin 

güvenilir olduğu söylenebilir. Ardından sözcük yazma hatalarına yönelik aritmetik ortalama ve standart sapma 

değerleri hesaplanmıştır. 

İlkokul Birinci Sınıf Öğrencileri Yazma Hataları 
 

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin iki heceli sözcüklerdeki yazma hatalarının belirlenmesi amacıyla yapılan be- 

timsel istatistikler Tablo 1 de sunulmuştur. 

Tablo 1. İki heceli sözcüklerdeki hata türleri 
 

Hata Türü N  Ss Min. Max. 

IHSE 104 3,7 1,6 0 5 

IHSD 104 3,6 1,7 0 5 

IHSU 104 3,9 1,7 0 5 

IHHU 104 4,2 1,7 0 5 

IHHK 104 4,3 1,6 0 5 

Tablo 1 incelendiğinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin iki heceli sözcüklerde ses ekleme hatalarına yönelik 

aritmetik ortalamanın 3,7 Standart sapma değerinin 1,6; ses değiştirme hatalarına yönelik aritmetik ortalamanın 

3,6, standart sapma değerinin 1,7; hece ses unutma hatalarının aritmetik ortalamasının 3,9, standart sapmasının 1,7; 

hece hece unutma hatalarının aritmetik ortalamasının 4,2, standart sapmasının 1,7 ve hece hece karıştırma hatası- 

nın aritmetik ortalamasının 4,3, standart sapmasının 1,6 olduğu görülmektedir. Ölçek maddelerinden alınabilecek 

minimum puan sıfır, maksimum puan ise beştir. Öğrencilerin aritmetik ortalama değerlerinin alınabilecek en yük- 

sek puan olan 5’e doğru yaklaştığı, ortalamanın üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda ilkokul birinci sınıf 

öğrencilerinin iki heceli sözcüklerde hata yapma olasılıklarının düşük olduğu, iki heceli sözcüklerde ses ekleme ve 

ses değiştirme hatalarının daha fazla yapıldığı da söylenebilir. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin üç heceli sözcük- 

lerdeki yazma hatalarının belirlenmesi amacıyla yapılan betimsel istatistikler Tablo 2 de sunulmuştur. 

Tablo 2. Üç heceli sözcüklerdeki hata türleri 
 

Hata Türü N  ss Min. Max. 

UHSE 104 3,3 1,3 0 4 

UHSD 104 2,3 1,2 0 4 

UHSU 104 3,26 1,3 0 4 

UHHU 104 3,35 1,3 0 4 

UHHK 104 3,37 1,3 0 4 

Tablo 2 incelendiğinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin üç heceli sözcüklerde ses ekleme hatalarına yönelik 

aritmetik ortalamanın 3,3 Standart sapma değerinin 1,3; ses değiştirme hatalarına yönelik aritmetik ortalamanın 
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2,3, standart sapma değerinin 1,2; hece ses unutma hatalarının aritmetik ortalamasının 3,26, standart sapmasının 

1,3; hece hece unutma hatalarının aritmetik ortalamasının 3,35, standart sapmasının 1,3 ve hece hece karıştır- ma 

hatasının aritmetik ortalamasının 3,37, standart sapmasının 1,3 olduğu görülmektedir. Ölçek maddelerinden 

alınabilecek minimum puan sıfır, maksimum puan ise beştir. Öğrencilerin aritmetik ortalama değerlerinin alı- 

nabilecek en yüksek puan olan 4’e doğru yaklaştığı, ortalamanın üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda 

ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin üç heceli sözcüklerde hata yapma olasılıklarının düşük olduğu, üç heceli söz- 

cüklerde ses değiştirme hatalarının daha fazla yapıldığı da söylenebilir. Üç heceli sözcüklerde ise ses değiştirme 

hatalarının diğer yazma hata türlerine göre çocukların yazılarında daha fazla görüldüğü ifade edilebilir. İlkokul 

birinci sınıf öğrencilerinin dört heceli sözcüklerdeki yazma hatalarının belirlenmesi amacıyla yapılan betimsel 

istatistikler Tablo 3’te sunulmuştur. 

Tablo 3. Dört heceli sözcüklerdeki hata türleri 
 

Hata Türü N  ss Min. Max. 

DHSE 104 ,97 ,16 0 1 

DHSD 104 ,85 ,36 0 1 

DHSU 104 ,84 ,37 0 1 

DHHU 104 ,96 ,19 0 1 

DHHK 104 ,96 ,19 0 1 

Tablo 3 incelendiğinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin dört heceli sözcüklerde ses ekleme hatalarına yönelik 

aritmetik ortalamanın ,97, standart sapma değerinin ,16; ses değiştirme hatalarına yönelik aritmetik ortalamanın 

,85, standart sapma değerinin ,36; hece ses unutma hatalarının aritmetik ortalamasının ,84, standart sapmasının 

,37; hece hece unutma hatalarının aritmetik ortalamasının ,96, standart sapmasının ,19 ve hece hece karıştırma 

hatasının aritmetik ortalamasının ,96, standart sapmasının ,19 olduğu görülmektedir. Ölçek maddelerinden alına- 

bilecek minimum puan sıfır, maksimum puan ise birdir. Öğrencilerin aritmetik ortalama değerlerinin alınabilecek 

en yüksek puan olan 1’e doğru yaklaştığı, ortalamanın üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda ilkokul 

birinci sınıf öğrencilerinin dört heceli sözcüklerde hata yapma olasılıklarının düşük olduğu, dört heceli sözcük- 

lerde ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ses değiştirme, ses unutma hatalarının diğer hata türlerinden daha yüksek 

olduğu söylenebilir. Bu bulgular, çocukların bazı sesleri sembolleriyle eşleştirmekte güçlük çektiklerini göster- 

mektedir. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin beş heceli sözcüklerdeki yazma hatalarının belirlenmesi amacıyla 

yapılan betimsel istatistikler Tablo 4’ te sunulmuştur. 

Tablo 4. Beş heceli sözcüklerdeki hata türleri 
 

Hata Türü N  ss Min. Max. 

BHSE 104 ,95 ,21 0 1 

BHSD 104 ,57 ,49 0 1 

BHSU 104 ,86 ,35 0 1 

BHHU 104 ,91 ,28 0 1 

BHHK 104 ,95 ,21 0 1 

Tablo 4 incelendiğinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin dört heceli sözcüklerde ses ekleme hatalarına yönelik 

aritmetik ortalamanın ,95, standart sapma değerinin ,21; ses değiştirme hatalarına yönelik aritmetik ortalamanın 

,57, standart sapma değerinin ,49; hece ses unutma hatalarının aritmetik ortalamasının ,86, standart sapmasının 

,35; hece hece unutma hatalarının aritmetik ortalamasının ,91, standart sapmasının ,28 ve hece hece karıştırma 
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hatasının aritmetik ortalamasının ,95, standart sapmasının ,21 olduğu görülmektedir. Ölçek maddelerinden alınabi- 

lecek minimum puan sıfır, maksimum puan ise birdir. Öğrencilerin aritmetik ortalama değerlerinin alınabilecek en 

yüksek puan olan 1’e doğru yaklaştığı, ortalamanın üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda ilkokul birinci 

sınıf öğrencilerinin beş heceli sözcüklerde hata yapma olasılıklarının düşük olduğu, beş heceli sözcüklerde ilkokul 

birinci sınıf öğrencilerinin ses değiştirme hatalarının diğer hata türlerinden daha yüksek olduğu söylenebilir. 

İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin güzel yazı hatalarının belirlenmesi amacıyla yapılan betimsel istatistikler Tab- 

lo 5’te sunulmuştur. 

Tablo 5. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencileri Güzel Yazım Hataları 
 

Hata Türü N  ss Min. Max. 

Harflerin Yazılış Biçimi 104 ,56 ,49 0 1 

Kelimeler Arası Boşluk 104 ,27 ,44 0 1 

Harfler Arası Boşluk 104 ,19 ,39 0 1 

Satır Çizgilerine Yazma 104 ,58 ,49 0 1 

Yazı Temizliği 104 ,60 ,49 0 1 

Tablo 5 incelendiğinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin güzel yazım hatalarının harflerin yazılış biçimine yöne- 

lik aritmetik ortalamanın ,56, standart sapma değerinin ,49; kelimeler arası boşluğa yönelik aritmetik ortalamanın 

,27, standart sapma değerinin ,44; harfler arası boşluğa yönelik aritmetik ortalamasının ,19, standart sapmasının 

,39; satır çizgilerini yazmaya yönelik aritmetik ortalamasının ,58, standart sapmasının ,49 ve yazı temizliğine 

yönelik aritmetik ortalamanın ,60, standart sapmanın ,49 olduğu görülmektedir. Ölçek maddelerinden alınabile- 

cek minimum puan sıfır, maksimum puan ise birdir. Öğrencilerin aritmetik ortalama değerlerinin alınabilecek en 

yüksek puan olan 1’e doğru yaklaştığı, ortalamanın üzerinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda ilkokul birinci 

sınıf öğrencilerinin güzel yazı yazarken büyük çoğunluğunun yazıları satır çizgileri arasına kurallara uygun ola- 

rak yazamadıkları, yazı temizliğine dikkat etmedikleri, harflerin yazılış biçimine dikkat etmedikleri, sözcükler 

arasında yeterli düzeyde boşluk bırakamadıkları söylenebilir. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin cümle yazma 

başarılarının belirlenmesi amacıyla yapılan betimsel istatistikler Tablo 6’da sunulmuştur. 

Tablo 6. Cümle Yazma Başarısı 
 

Cümleler N  Ss Min. Max. 

1.CÜMLE 104 2,36 1,088 0 3 

2.CÜMLE 104 2,28 1,083 0 3 

3.CÜMLE 104 2,24 1,102 0 3 

Tablo 6 incelendiğinde 1.cümle için aritmetik ortalama değerinin 2,36, ss 1,08; 2.cümle için aritmetik ortala- ma 

değerinin 2,28, ss 1,08; 3.cümle aritmetik ortalama değerinin 2,24, ss değerinin 1,10 olduğu görülmektedir. 

Cümle Yazma Başarısı için alınabilecek minimum puan sıfır maksimum puan ise üçtür. İlkokul birinci sınıf 

öğrencilerinin cümle yazma başarısının ortalamanın biraz üstünde olduğu anlaşılmaktadır. Cümledeki sözcük 

sayısı arttıkça ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarıları az da olsa düşmektedir. Cümle yazmada en 

yüksek aritmetik ortalama dört sözcüklü cümlelerdedir. En düşük aritmetik ortalama ise altı sözcüklü bir cümlede 

görülmektedir. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 
 

Uzaktan eğitim sürecinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinin incelenmesi amacıyla yapılan 

bu araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin ikinci dönemin bitiminde iki 

heceli, üç heceli, dört heceli ve beş heceli sözcüklerde yazım hataları yapmaya devam ettikleri; ancak hata yapma 

düzeylerinin oldukça düşük olduğu anlaşılmıştır. Bu durumda ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin birinci sınıfın 

ikinci döneminin sonu itibariyle büyük oranda yazmayı söktükleri söylenebilir. Ancak öğrenciler arasında halen 

yazmakta zorlanan, hecelerin seslerini değiştiren veya ekleyen, hece seslerini unutan veya karıştıran öğrencilerin 

olduğu da görülmüştür. İlkokul birinci sınıf öğrencileri iki heceli sözcüklerde ses ekleme ve ses değiştirme; üç 

heceli sözcüklerde ses değiştirme; dört heceli sözcüklerde ses unutma ve ses değiştirme; beş heceli sözcüklerde 

ise ses değiştirme hatalarını diğer hata türlerinden daha fazla yaptıkları belirtilebilir. Elde edilen bu sonuçların 

Ferah (1999) tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçlarıyla örtüştüğü söylenebilir. Adı geçen araştırmada da 

ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin ses unutma-ekleme türünden hataları diğer hata türlerinden daha fazla yaptık- 

ları belirlenmiş, seslerin benzerliklerinin bellekte karıştırmaya yol açtığı ileri sürülmüştür. Beş heceli sözcüklere 

yönelik çocukların yazım hatalarının ses değiştirme bakımından artma olasılığında olduğu anlaşılmıştır. Bu du- 

rumda özellikle sözcük uzunluğunun hecelemeyi henüz sökmekte olan öğrencilerde yazma bakımından güçlük 

oluşturduğu, hecelemeye yönelik hataların ses değiştirme hatalarıyla seyrettiği ifade edilebilir. Cümledeki sözcük 

sayısı arttıkça ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazma başarıları az da olsa düşmektedir. Cümle yazmada en 

yüksek aritmetik ortalama dört sözcüklü cümlelerdedir. En düşük aritmetik ortalama ise altı sözcüklü bir cümlede 

görülmektedir. Bu sonuçların da Ferah-Özcan ve Yıldız (2020) tarafından yapılan bir araştırmanın sonuçları ile 

desteklendiği söylenebilir. Adı geçen araştırmada araştırmacılar sözcük uzunluğu arttıkça çocukların okuma ve 

yazma hata yapma olasılıklarının arttığını belirtmişlerdir. 

Araştırmanın bir diğer sonucuna göre ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin güzel yazı yazarken büyük çoğunlu- 

ğunun yazıları satır çizgileri arasına kurallara uygun olarak yazamadıkları, yazı temizliğine dikkat etmedikleri, 

harflerin yazılış biçimine dikkat etmedikleri, sözcükler arasında yeterli düzeyde boşluk bırakamadıkları söylene- 

bilir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar bütün olarak değerlendirilecek olursa, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin 

yazmayı büyük oranda söktüğü, yazma aşamalarının sonuna doğru ilerledikleri ancak bazı sesleri sembolleri 

ile doğru eşleştiremedikleri için yazı yazarken ses değiştirme hatalarının devam ettiği söylenebilir. Ayrıca bazı 

hatalarda standart sapmanın yüksek oluşu ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazma bakımından heterojen bir 

özellik gösterdiğine de işaret etmektedir. Yıl sonu olmasına rağmen öğrencilerin %10’undan biraz fazlasının 

henüz yazmayı sökemediği de anlaşılmaktadır. Bu sonuçların Ferah-Özcan ve Yıldız (2020) tarafından yapılan 

araştırma sonuçları ile desteklendiği, her iki araştırmada da benzer sonuçlara ulaşıldığı söylenebilir. Ferah-Özcan 

ve Yıldız (2020), ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazma becerilerini birinci sınıfın ikinci döneminin ortala- 

rında ölçmüşlerdir. İlkokul birinci sınıf öğrencileri gerek birinci sınıfın ikinci döneminin ortasında gerekse bi- 

rinci sınıfın sonunda benzer yazma hataları yapmaya devam etmekte olup öğrencilerin yaklaşık %10’u öğrenme 

yetersizliği göstermektedir. Bu durumda öğrencilerin yazma hatalarının yıl boyunca devam ettiği söylenebilir. 

Bu sonuç da Ferah (1999) tarafından yapılan araştırma sonuçları ile desteklenmektedir. Belirtilen araştırmada 

öğrencilerin bir yıl boyunca toplanan yazı defterlerindeki yazma hataları belirlenmiş ve öğrencilerin yazma ha- 

talarının yıl boyunca yapılmaya devam ettiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu durum çocukların görsel algı, fonolojik 

farkındalık gibi önkoşul becerilerdeki yetersizliği ve bellekteki kodlama güçlükleri ile ilişkilendirilmiştir (Ferah, 

1999; Ferah-Özcan ve Özcan, 2016; Ferah-Özcan ve Yıldız, 2020). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin yazma ve 

yazım hatalarına yönelik bu araştırma bulgularından ulaşılan sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, birinci sınıfın 
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sonunda güzel yazı hatalarının yazma hatalarından görece daha fazla yapıldığı söylenebilir. Çocuklar yazma geli- 

şimi bakımından ilk okuma yazmanın geçiş evrelerinin sonlarına yaklaşmakla birlikte, uzaktan eğitim sürecinde 

güzel yazım bakımından biraz daha zorlandıkları anlaşılmaktadır. Öğretmenlerin süreci kontrol edememelerinin, 

öğrencilerin yazılarını anında düzeltememelerinin bu sonucu doğurmuş olacağı düşünebilir. Ayrıca çocuklarda 

yazma öğrenmeyle güzel yazımı öğrenmenin gelişiminin eş zamanlı olmadığı, yazma ile güzel yazı yazmanın 

farklı ön beceriler gerektirdiği, güzel yazı yazmanın gelişiminin de zamana bağlı olduğu söylenebilir. İlkokul 

birinci sınıfın sonunda çocuklar kendilerine söylenenleri doğru yazma yönünde ilerlemekle birlikte, onların yazı- 

larının kurallara uygun ve güzel bir şekilde olması için süreye ihtiyaç duydukları anlaşılmıştır. 

ÖNERİLER 
 

Araştırmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıda belirtilen öneriler geliştirilmiştir: 1.Birinci sınıf öğren- 

cilerinin yazma becerilerinde var olan problem ve hatalarıngiderilebilmesi aynı zamanda öğrencilerin ilerleyen 

yıllardaki yazma başarılarını artırmaya yönelik yazma becerisini geliştirmeyi temel alan telafi programları ge- 

liştirilebilir. 2.Harfin bütünlüğünü ve harfi oluşturan temel çizgileri oluşturmakta güçlük çeken öğrenciler için 

gerekli temel becerileri kazandırmaya yönelik güzel yazı etütleri düzenlenebilir. 3.Gelecekteki araştırma ve araş- 

tırmacılara yönelik olarak ise; birinci sınıf dışındaki diğer sınıf düzeylerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin 

yazma becerileri incelenerek yazma gelişimleri belirlenebilir ve yazma esnasında yaptıkları hata türleri tespit 

edilebilir. 

KAYNAKLAR 
 

Akbaba, R. S. ve Yalçın, S. K. (2016). 6. sınıf öğrencilerinin yazma becerilerinde görülen hataların sınıflandırıl- 

ması. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 5(3), 1320-1338. 

Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin yazılı anlatım çalışmalarının bazı yön- 

lerden değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 319- 327. 

Aydın-Yılmaz, Z. (2007). Sınıf öğretmenlerine Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. 

Berninger, V.W., & Swanson, H. L. (1994). Modifying Hayes and Flower’s model of skilled writing to explain 

beginning and developing writing. In E. Butterfield (Ed.), Children’s writing: Toward a process theory of 

development of skilled writing (pp. 57- 81). Greenwich, CT: JAI Press. 

Bağcı, H. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin noktalama işaretleri ile yazım kurallarını uygulayabilme dü- 

zeyi. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6(1), 693-

706. 

Bay, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma yazma öğrenen ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin 

okuma yazma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 

11, 1. 

Bayraktar, Ö. (2006). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin bitişik eğik yazıda yaptıkları hatalar (Yayımlanma- 

mış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara. 

Ferah, A. (1999). İlk okuma-yazma döneminde görsel algı ve zekâ ile okuma-yazma arasındaki ilişkilerin araştı- 

rılması. IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 327-341. 

 
 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

382 
 

 

Ferah, A. (2005). Her yönüyle Türkçe ilkokuma yazma. M.E.B Yayınları. 

Göçer, A. (2016). Etkinlik temelli ilkokuma ve yazma öğretimi. Pegem Akademi. 

Özcan, A. F., & Özcan, A. O. (2016). İlk okuma yazma öğrenmede çocukların yaşadıkları güçlükler, nedenleri ve 

çözüm önerileri: Nitel bir araştırma. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 69-103. 

Özcan, A. F., & Yıldız, S. (2020). İlk Okuma Yazmaya Yönelik Değişkenler Arasındaki İlişkiler. Current Deba- 

tes on Social Sciences, 5 (22). 

Taşkaya, S. M. ve Yetkin, R. (2015). İlköğretim 1-5. sınıf öğrencilerinde görülen yazma sorunlarına ilişkin sınıf 

öğretmenlerinin görüş ve önerileri. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(9), 157-169. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

383 
 

 

TM: 035  
 

KAMU YÖNETİMİNDE POSTMODERN YAKLAŞIM 
 

Arzu Yıldırım 

 
 

BİLDİRİ ÖZETİ 
 

Küreselleşme, bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler kamu yönetimini de değişim konusunda etkilemiş- 

tir. Kamu yönetiminde postmodern uygulamalar doğrultusunda bir değişim yaşanmaktadır. Modernizm, sosyal ve 

doğa bilimlerinde nesnellik anlayışını kabul etmektedir. Kamu yönetiminde ise geleneksel kamu yönetimi anla- 

yışının etkilerini taşımaktadır. Kamu yönetiminde hizmetlerin sunulmasında kurallara bağlılık, hiyerarşinin etkin 

olduğu, bürokratikleşmenin önemli olduğu, merkezi yönetim anlayışının benimsendiği bir anlayışı temsil etmek- 

tedir. Modernizm anlayışına bir tepki şeklinde postmodern düşünceler gündeme gelmeye başlamıştır. Moderniz- 

min aksine postmoden anlayışta bürokratikleşmenin azaldığı, hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve sunulmasında es- 

nekliğin söz konusu olduğu, etkinliğin ve verimliliğin önemli olduğu bir anlayışı temsil etmektedir. Postmodern 

düşünce geleneksel yönetim anlayışına karşı çıkmaktadır. Bu nedenle 1980’li yıllardan itibaren bütün dünyada 

postmodern yaklaşım ekseninde kamu yönetimi alanında yeni yapılanmalara gidildiği görülmektedir. Postmo- 

dern anlayışın odağında vatandaşlar yer almaktadır. Çünkü postmodern düşüncede vatandaşların istek ve ihti- 

yaçları her şeyden önce gelir, bireyselleşmenin aynı zamanda kamu yönetimlerinde bütünlüğü getireceği savını 

savunurlar. Postmodern anlayışta vatandaşlara, kamu yönetimlerinin vazgeçilmez unsurları olan beşeri sermaye 

ve bilim ve teknolojik gelişmeler devletlerin diğer devletlerle, kuruluşlarla rekabet avantajı kazanmasında önemli 

faktörlerdir. Bu nedenle bu unsurla daha fazla önem verilmesi gerekir. Bu çalışmada kamu yönetimi ve postmo- 

dern anlayış arasındaki ilişki kurulmaya çalışılmıştır. Postmodern düşüncelerin kamu yönetimine yansımalarını 

incelemektir. Bu nedenle çalışmada modernizm ve postmodernizm kavramları açıklanmıştır. Kamu yönetimi ile 

postmodernizm yaklaşım arasındaki ilişki incelenmiştir. Kamu yönetiminde postmodern savlar kapsamında ya- 

şanan değişimler açıklanmıştır. 

Anahtar kelimeler: modernizm, postmodern yaklaşım, kamu yönetimi. 

 
POSTMODERN APPROACH TO PUBLIC ADMINISTRATION 

 
ABSTRACT 

 
Globalization, developments in science and technology have also affected public administration in terms of chan- 

ge. There is a change in public administration in line with postmodern practices. Modernism accepts the concept 

of objectivity in the social and natural sciences. In public administration, it carries the effects of traditional public 

administration approach. Adherence to rules in the provision of services in public administration represents an 

understanding in which hierarchy is effective, bureaucratization is important, and a central management ap- 

proach is adopted. Postmodern thoughts have started to come to the fore as a reaction to the understanding of 

modernism. Contrary to modernism, postmodernism represents an understanding in which bureaucratization is 

reduced, flexibility is in question in the realization and delivery of services, and efficiency and productivity are 

important. Postmodern thought opposes the traditional management approach. For this reason, it is seen that new 

structuring in the field of public administration has been made in the axis of postmodern approach all over the 
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world since the 1980s. Citizens are at the center of postmodern understanding. Because in postmodern thought, 

the wishes and needs of the citizens come first, they argue that individualization will also bring integrity in public 

administrations. In the postmodern understanding, human capital and scientific and technological developments, 

which are indispensable elements of public administration, are important factors for states to gain competitive 

advantage with other states and organizations. Therefore, more attention should be paid to this element. In this 

study, the relationship between public administration and postmodern understanding has been tried to be establis- 

hed. To examine the reflections of postmodern thoughts on public administration. For this reason, the concepts of 

modernism and postmodernism are explained in this study. The relationship between public administration and 

postmodernism approach has been examined. Changes in public administration within the scope of postmodern 

arguments are explained. 

Keywords: modernism, postmodern approach, public administration. 
 

1.GİRİŞ 
 

Orta çağ anlayışına karşı Aydınlanma harketlerinin, rasyonelliğin, pozitivist düşüncenin, bilginin evrensel olduğu 

düşüncelerinin savunulduğu modernizm anlayışı ortaya çıkmıştır. Fakat daha sonraki dönemlerde aklın kullanılarak 

insanların özgürleşmesinin mümkün olmadığı, aklın kullanılmasıyla aslında tek bir doğruya ulaşmanın imkânsız 

olması düşünceleri modernist düşüncelerin ihtiyaçlara yeteri kadar cevap veremediği genel kabul görmeye başla- 

mıştır. Özellikle yaşanan ekonomik krizlerin de büyük etkileri sonucu 1980’li yıllardan itibaren postmodernizm 

kendinden söz ettirmeye başlamıştır. Postmoden düşünceler toplumun her alanında etkisini göstermeye başlamıştır. 

Gittikçe çok geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Postmodernizmin tam olarak ne olduğuyla ilgili tam bir görüş 

birliğine ulaşılamamıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, postmodernizmin modernizm akımına bir 

karşıt görüş olarak ortaya çıktığı savı akıldan çıkarılmaması gereken bir konudur. Postmodernizm rasyonaliteyi ve 

bilimsel temsil felsefesini reddetmektedir. Örgütsel alandaki etkilerinin görülmesi ise daha sonraki bir döneme denk 

gelmektedir. Bu süreçte türdeş ürünlerin seri üretimlerinin üretildiği, esnek olmayan teknolojilerin kullanılması, ça- 

lışma koşullarının standartlaştırılması, rutin çalışma koşulları ve yöntemi nedeniyle fordist anlayışın yaşamış olduğu 

sorunların çözülmesi amacıyla yeni yöntemlerin ve tekniklerin kullanılmasını gerektirmekteydi. Bu süreçten sonra 

seri üretimden daha yeni ve esnek yönetim yapılarına geçişin olduğu görülmektedir. Üretim biçimi olarak postfor- 

dist üretim tekniğinin kullanılması örgütsel alanda postmodern yaklaşımların kullanılmasını kolaylaştırmıştır. Ör- 

gütsel alanda postmodernizmin kabul edilmesi geleneksel yönetim anlayışının sorgulanması nedeniyle terkedilmesi 

ve yeni kamu yönetimi anlayışına geçildiği dönemlere denk gelmektedir. 20.yüzyılın sonlarına doğru gelindiğinde 

dünyada ve Türkiye’de gündeme gelen küreselleşme, yerelleşme, özelleştirme kavramları devletin toplumsal hayat 

içindeki rolünün sorgulanmasına, devletin, bürokrasinin, piyasaların ve vatandaşların aralarındaki ilişkilerin yeni- 

den ifade edilmesine neden olmuştur. Devlet artık vatandaşlar için bir lütuf olmaktan ziyade devlet artık vatandaş- 

lara hizmet etmek amacıyla var olan bir sistem olarak kabul edilmeye başlanmıştır. Yaşanan bu değişimlerle birlikte 

kamu örgütlerinde yaygın olarak uygulama alanı bulan merkeziyetçi yönetim anlayışı artık çözülmeye başlamıştır. 

Devletin her alandaki etkisi gittikçe minimize edilmeye başlanmıştır. Yaşanan bu değişimler ülkemizin örgütsel 

yapısını da yakından etkilemiş ve değiştirmiştir (Tahtalıoğlu, 2018: 27). 

Postmodernizm, tıpkı modernizm yaklaşımının ortaya çıkma nedeni olarak kendisinden önce kabul gören anla- 

yışın eskisi kadar başarılı olamaması savından dolayı modernizm anlayışının eskisi kadar sorunlara çözüm geti- 

rememesi nedeniyle ortaya çıkmış bir anlayıştır. Kısaca ifade etmek gerekirse postmodernizm modernizmden bir 

kopuşu anlatmaktadır. En başta Batılı ülkelerde başlayan ve ardından bütün dünyaya yayılan modern düşünceden 

postmodern düşünceye geçilmesi kişisel ve sosyal alanda değişimleri de beraberinde getirmiştir. Bu değişimin 
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gerçekleşmesinin altında yatan savlar; ulus devletlerin eskisi kadar etkili olmaması, akla ve bilime duyulan inan- 

cın etkisini yitirmesi, çok kültürlülük, yerelleşme düşünceleridir. Postmodern düşünceler her şeyin geçici olduğu 

savını kabul etmektedir. Postmodernizm sanat, felsefe, siyaset, kamu yönetimi gibi toplumsal hayatın neredeyse 

tamamında değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur (Çetin, 2020: 445). 

Kamu yönetimi, devletlerin temel sorunları olan devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı ve kaliteli bir şekilde işletil- 

mesini sağlamak, vatandaşlara daha kaliteli ve verimli bir hizmet sunmanın nasıl mümkün olabileceği konusunda 

çalışan bir disiplindir. Kamu yönetimlerinin en başta ortaya çıktığı dönemlerden içinde bulunduğumuz döneme 

kadar çok sayıda değişimlerin ve gelişimlerin yaşandığı bilinmektedir. Bu değişimler hem toplumsal sistemleri 

hem de vatandaşları derinden etkilemiştir. Devletler ortaya çıkan bu değişimlere ayak uydurmak amacıyla yeni dü- 

şünceler, akımlar ve toplumsal sistemleri kendi ülke yapılarına ve koşullarına göre uyarlamaya çalışmışlardır. Orta 

çağ düşünce anlayışının etkisini eskisi kadar gösterememesinden dolayı modernizm düşüncesi gündeme gelmiştir. 

Bir dönem boyunca modernizmin içinde bulunduğu zamanın sorunlarına ve ihtiyaçlarına çözüm getirememesi 

düşüncesiyle birtakım eleştirilere maruz kalmıştır. Yapılan eleştiriler kamu yönetimlerinde ve toplumsal hayatın 

her alanında postmodernizm anlayışının gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu çalışmada postmodern yaklaşımların 

kamu yönetimleri üzerindeki etkileri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu nedenle çalışmada modernizm ve postmoder- 

nizm yaklaşımları açıklandıktan sonra postmodern anlayışın kamu yönetimleri üzerindeki etkisi açıklanmıştır. 

2.MODERNİZM 
 

Modern kavramının, ilk kullanım anlamı içinde bulunduğumuz dönemdeki anlamından çok uzaktır. Kavramın 

günümüzde genel kabul gören anlamına ulaşması uzun bir dönemi gerektirmiştir (Yıldırım, 2009: 382). 

Teknolojide yaşanan gelişmeler ve sermaye yığınlarının el değiştirmesi gibi unsurlar sosyal alanda da değişimleri 

beraberinde getirmektedir. Hâkim düşünce anlayışındaki değişimler paradigma değişimini tetiklemekte, bütün 

sosyal unsurlar bu değişimlerden etkilenmektedir. Bir dönemin son bularak yeni bir dönemin başlaması aşaması- 

na geçilmesi aşamasında sözlük anlamı olarak bir sonraki ve daha sonrası şeklinde ifade edilen post sözcüğü ilgili 

kavramla ilişkilendirerek bir yaklaşımın yeni versiyonu olarak ortaya konulmaktadır. Postmodernizm anlayışı da 

modernizm anlayışının bir sonraki sürümü şeklinde değerlendirilebilir. Bu dönemde modernizme yapılan eleşti- 

riler, yeni düşünce akımları daha baskın olmuş, hayatın her alanında postmodernizm paradigması hâkim olmaya 

başlamıştır. Birçok disiplinin postmodernizm konusundaki yaklaşımlar, tartışmalar kavramın tanımlanmasındaki 

zorluğu göstermektedir (Babaoğlu ve Çobanoğlu, 2018: 177). 

Modernizmin bir uzantısı şeklinde değerlendirilen nesnellik yaklaşımı kanaatlerden uzak, değerlerden uzak, göz- 

lem ve deney yoluyla insanın aklıyla keşfedilmeye çalışılan bilgiyi gerçek bilgi olarak kabul etmektedir (İr- 

dem,2017: 2). 

Aslında bu yönüyle değerlendirildiğinde modern olan şey günümüzde zaten olan durumdur, nesnedir. Yaşayan 

hatta yaşanmaya değer bulunan şey ise kaçınılmaz olandır. Modern tanımlaması kapalı bir şekilde geçmişten 

zorunlu bir şekilde kopuşu da anlatmaktadır. Bu kavramın kullanılma yöntemine ve kendisine verilen anlamlar 

incelendiğinde eski olan her şey menfi, yeni olan her şeyi müspet şeklinde kabul etmektedir (Çetin, 2020:446). 

Modernlik, esasta eski ve geleneksel olandan uzak olmayı, insanlık tarihini de düz bir şerit şeklinde ilerleme ve 

gelişme olarak kabul etmektedir (Çetin, 2020:446). 

Bir başka ifade ile modernizm, Orta Çağın dünyaya ve evrene yönelik insan bilgisini pek umursamayan, Tanrı- 

yı sosyal hayatın esas noktası olarak gören, kral ya da lordları bütün sosyal hayatın asıl sahibi ve temel kurucu 
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öğesini kabul eden yaklaşımlara karşı beşeri bilginin toplumsal hayatı anlamada esas unsur olduğu bir ortam 

oluşturmuştur (Aydın, 2019: 79). 

Her ne kadar modernizmin sahip oldukları nitelikler açısından farklı yaklaşımlar anlatılmış olsa da modernizmin 

sahip olduğu özellikler konusunda kabul gören temel nitelikler; akılcı, ilerlemeci, gerçekçi, olgucu, homojenleş- 

tirici, bütünleştirici bir bakış açısı sunmaktadır. Modernizmde toplum neden sonuç ilişkisinin mantıksal temelde 

rasyonalite üzerine kurulmaktadır (Çetin, 2020:448). 

Modernizmin anlayışında modern örgütlerin yönetsel boyutlarındaki yansımaları; merkezden yönetim, hiyerarşi- 

nin olduğu, kurallara bağlılık, nesnellik, bilimsellik, dikey hiyerarşi ve örgütlenmeler şeklinde olmaktadır. Mo- 

dern yönetimdeki kuralların yoğunluğu, yönetim ilkelerinin evrensel olmasını ve bürokratik yönetim modelini 

etkileyen postmodernizmde farklı özellikler söz konusudur (İrdem, 2017: 4). 

3.POSTMODERN YAKLAŞIM 

Postmodern hareketler 1950’lerde söz edilmeye başlanmakla birlikte 1970’li yıllarda yaşanan krizlerin de etkisiyle 

literatüre girmeye başlamıştır. Bu tarihlerden sonra sosyal hayatın her alanında kullanılmaya başlanmıştır. Post- 

modernizme yönelik herhangi bir hukuksal düzenleme ya da bir yasa bulunmamaktadır (Tahtalıoğlu, 2018: 26). 

Postmodernizm yaklaşımını tarihsel dönemlere göre değerlendirenlere göre 1970’li yıllarda yaşanan kapitalizm 

krizinden sonra post-fordis, sanayi sonrası toplum ya da kapitalizmden sonraki toplum postmodernizmin yansı- 

maları olarak kabul edilebilir. Postmodernizmi bilgi kuramı açısından değerlendirenlere göre, postfordist anlayışı 

aklın ve gerçeğin hâkim düşünce anlayışının yapıbozuma uğratılmaya çalışıldığı anlayış olarak kabul edilmekte- 

dir. Postmodernizmi modernizme eleştiri olarak değerlendirenler modernizm anlayışındaki her şeyi kabul etme- 

yerek evrensel görüşün karşısında yerelliği, üretim anlayışının yerine tüketim kültürünü, belirlenmişliğe kaşı sü- 

rekli bir belirginsizliği savunurlar. Postmodern düşünceler, modernizm düşüncelerini eleştirmekte, moderiznizmi 

günah keçisi yapma durumuna kadar gelmektedir (İrdem, 2017: 4). 

Postmodern yaklaşım son yarım asırlık süreçte düşünce akımının devem ettiği, post dönemin hala olgunlaşma 

sürecinde olduğu söylenebilir. 1990’lı yıllardan sonra ortaya çıkan yönetişim anlayışı devamlı olarak gelişen, 

değişen ve yenilenen bir kavram olarak devamlılık göstermektedir. Postmodern kavramının kendi içerisinde ba- 

rındırdığı devamlı gelişim yaklaşımı kamu yönetimleri açısından ortak noktada buluşmalarını sağlamaktadır. De- 

ğişimin sürekli gerçekleşmesi postmodern düşüncelerin yeniden tartışılmasını sağlamaktadır. Yönetişim yakla- 

şımı bir katılma modeli olarak kabul edilmekteyken iyi yönetişim savlarıyla yönetim anlayışına doğru bir eğilim 

olmaktadır (Babaoğlu ve Çobanoğlu, 2018: 186). 

Postmodernizm, modernizme karşıt bir düşünce ile kamu yönetiminde yeni bir devlet-yurttaş etkileşimi tesis 

etmeyi hedefleyen bir modeldir. Bu bağlamda postmodernizm, vatandaşların yönetime aktif bir şekilde katılım- 

larını ve bürokrasinin kamu yönetimlerinde olmamasını savunmaktadır. Devlet faaliyetlerinin vatandaşla beraber 

vatandaş adına yürütülmesi gayesi olarak kabul edilen yönetişim ile bürokrasiyi yok etmede etkili olabilecek e-

devlet uygulamaları öne çıkmaktadır. Bu yeni olan aynı zamanda postmodernizmin de ürünü olan kavramlar 

bütün gelişmiş ülkelerde uygulandığı gibi ülkemizde de uygulama imkânı bulmuştur (Ökten, 2012: 239). Post- 

modernizm anlayışının bir yol haritası mevcut değildir. Sosyal hayat, kişilerarası ilişkilerden hareketle sosyal 

tecrübelerin biçimlendirdiği bir görünümdedir (Yıldırım, 2009: 391). 

Postmodernizm, net bir şekilde ortaya konulmuş tespitlere aşırı bir şekilde karşı çıkmış, şüpheciliği esas almakta- 

dır. Bu dönemde modernizmdekinden farklı bir devlet ve kamu yönetimi yapısı söz konusudur ( Doğan, 2014: 78). 
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Ortaya çıkan ekonomik nitelikli krizler kapitalizmde bir dönüşümün yaşanmasına neden olmuştur. Bu krizler sosyal 

hayatı sekteye uğratmış, toplulukları yeni arayışlar içerisine atmıştır. Bu kapsamda getirilen çözümler ve bunun uy- 

gulanmasını sağlayacak uygulamalar sosyal alanda değişimi de birlikte getirmektedir. 1973 yılında yaşanan ekono- 

mik kriz kapitalizm anlayışının yeni bir süreçten geçmesine neden olmuştur. Fordizm üretim anlayışı egemenliğini 

yitirmiştir. Post-fordizm diya adlandırılan kapitalizmin yeni aşaması etkin rol oynamaya başlamıştır. Bu nedenle 

post-fordizmi postmodern anlayışın ekonomik alandaki bir iz düşümü olarak kabul etmek gerekir. Postmodern söy- 

lemler, modernizmi tam anlamıyla eleştirmekte, onu bir hedef tahtası olarak görmektedir. Modernizmde kabul gören 

kapsayıcı ve bütüncül bakış açısı postmodernizme göre kişileri ve toplumları sınırlayan, onları belli bir kalıbın içine 

girilmesini sağlayan, nesnelliğin olduğu uygulamalar olarak görülmektedir (Yıldıırm, 2009: 388). Postmodernizmin 

kamu yönetimlerindeki en önemli yansıması yeni kamu işletmeciliği anlayışıdır (Şener, 2007: 45). 

4. KAMU YÖNETİMİ ve POSTMODERN YAKLAŞIM 
 

Kamu yönetimlerinde daha etkili ve daha verimli sunulması amacıyla gerçekleştirilen yapılanma çalışmaları idari 

reform kavramıyla özdeş hale getirilmiştir. İdari alanda gerçekleştirilmek amacıyla uygulamaya konulan düzenleme- 

ler geleneksel kamu yönetimi anlayışının eksikliklerini azaltmaya ilişkin olarak yapılmıştır. 1980’li yıllardan sonra 

gerçekleştirilen değişim hareketlerinin temelinde yeni kamu yönetimi anlayışının gerçekleştirilmesi amacı bulun- 

maktadır. Yeni kamu yönetimi anlayışı, özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de rekabet anlayışının önemi- 

nin anlaşılmasını, kamu yönetimlerinde özel sektörde kullanılan yönetim tekniklerinin kullanılmasını, kaynakların 

kullanılması konusunda disiplin ve tutumlu olunması gerektiği, bütün vatandaşları kapsayan yönetişim kavramını, 

şeffaf olmayı, vatandaşların özel sektördeki gibi bir müşteri olarak kabul edilmesi, farklılık anlayışı çerçevesinde mal 

ve hizmet üretme ve sunma anlayışı, performans sistemine bağlı olarak bir denetleme ve ücretleme sistemini kapsa- 

maktadır. Esasta kamu yönetiminin geçirmiş olduğu değişim trendleri yeni kamu yönetimi anlayışı ile uzantılıdır ve 

yeni kamu yönetimi anlayışının birçok özelliği postmodernizmin yönetim alanındaki yansıması şeklinde olmasından 

dolayı postmodern kamu yönetimi söylemlerinin yeni bir şey söylemekten çok olan durumları güncelleme özelliği 

göstermektedir. Yeni kamu yönetimi anlayışı ile postmodern söylemlerin benzerlik göstermektedir (İrdem, 2017: 9). 

Postmodern anlayışın kamu yönetimi daha esnek, ağ yapılı, e-bürokratik olarak tasarlanmıştır. Kamu yönetimle- 

rinde postmodern zaman olarak kabul edilecek paradigma değişimi kamu denetlenmesi bakımından birçok deği- 

şimleri birlikte getirmiştir. Kamu yönetimlerinin denetlenmesinde performans sistemi, süreçlerin analizi, kalite, 

etkililik, verimlilik gibi argümanların kamu yönetimlerinin denetlenmesi alanında birçok değişimi de getirdiği 

söylenebilir. Ombudsman yönetimi aslından postmodern kamu yönetimi anlayışı ile gündeme gelen yönetim tek- 

niklerini kapsamaktadır. Ülkemizde 2012 yılında kurulması ile 2013 yılında şikayet başvurularını almaya başlayan 

ombudsmanlık sistemi postmodern kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda değerlendirilebilir (İrdem, 2017: 9). 

Postmodern kamu yönetimi, 1980’li yıllardan sonra bütün sosyal bilimleri etkisi altına aldığı gibi kamu yönetim- 

lerini de etkilemiştir. Kamu yönetimi disiplini bu yeni anlayış kapsamında bir dönüşüm süreci içine girerek yeni 

kamu yönetimi çalışmaları ile yerinden yönetimci, esnek, piyasa tabanlı, etik ilkelere bağlı, vatandaş odaklı bir 

yapıya doğru yönelim söz konusu olmuştur. Kamu yönetimi disiplininde yönetişim teorisi kamu yönetimlerinde 

demokratikleşmenin ve yeniden yapılanmanın bir simgesi durumuna gelmiştir. Postmodern kamu yönetiminin bu 

yönetim teorilerini harekete geçiren bir özelliği vardır (Doğan, 2016: 91). 

Ayrıca postmodern kamu yönetimi anlayışının genel kabul görmesi ile yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları 

daha çok öne çıkmış, yeni kamu yönetimi anlayışıyla birlikte yönetişim, yeni kamu yönetimi işletmeciliği, post- 

fordizm gibi kavramlar ortaya çıkmıştır (Çetin, 2020: 455). 
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Postmodernizm, genel manada modernizmin temelde benimseyip kabul ettiği değerlere bir tepki olarak ortaya 

çıkmıştır. Postmodern düşünceler her ne kadar modern düşüncelerin kabul ettiği ilkeleri derinden sarsmış ise de 

evrensel manada kabul edilen bir formülasyonda bulunamamıştır. Fakat postmodern yaklaşım ile kamu yönetimi 

bakımından, bürokratik yönetim tekniklerinin ve modern düşünüş anlayışının eleştirilmesine neden olmuştur. 

Postmodern yaklaşım, modern yaklaşımın olgucu ve rasyonelist bakış açısını eleştirerek, bütünleştirici bir bakış 

açısından çok parçalar ayrılmış ve bölünmüş bir sistemi öne çıkartmaktadır. Geleneksel Kamu Yönetimi anlayışı- 

nın kabul ettiği sert hiyerarşi ve bireyselliğe vurgu yapan kavramlar yerini, postmodern yaklaşım ile hiyerarşinin 

esnekleştirildiği ve yönetişimci bir anlayışa bırakmıştır (Ateş ve Banazılı, 2019: 62). 

Yerel yönetişim yönetişimin yerel ölçekteki bir iz düşümü olduğu için postmodern kamu yönetiminin destekle- 

diği en önemli unsurlardan birisi yerel yönetim birimleri ve yerel birimlerdeki işlev gören diğer sosyal gruplar- 

dır. Bu kapsamda değerlendirildiğinde, postmodern kamu yönetimi anlayışının temel unsurları, yerel yönetim 

birimleri bakımından katılımcı anlayışı, demokratik yönetim sistemini, etik unsurları ve vatandaş tabanlı hizmet 

sunmayı güçlendirmektedir. Yerelde politikaların belirlenmesinde ve uygulanmasında, sivil toplum kuruluşları ve 

özel sektör kuruluşları söz sahibi olmaktadır. Bu durum da yerel yönetimlerde katılımcı demokrasi anlayışını ve 

sivil toplum kuruluşlarının imkânlarını artırmaktadır (Doğan, 2016: 82). 

Yeni yönetim anlayışı ve postmodern anlayışla beraber devletin hizmet uygulama şekli olan bürokraside yapısal 

anlamda değişiklikler söz konusu olmuştur. Bürokrasinin mevcut olumsuzluklarını azaltmak amacıyla bürokrasinin 

daha olumlu anlamlar çağrıştırmasını sağlamak amacıyla bürokratlar ve her kademe ve her kurumdaki çalışanlar için 

performans ölçümü, profesyonel yönetim, hızlı ve devamlı hizmet sunumu, kamu hizmeti kullanıcılarının yani bütün 

vatandaşların geri bildirimde bulunmasının sağlanması gibi birçok kavram kullanılmaya başlanmıştır. Kamu kurum- 

larının bir özel şirket kuruluşu gibi ele alınarak devlet yönetiminde bürokrasinin başında bulunan kişilerin de diğer 

çalışanlar gibi sorumluluk sahibi olması sağlanmıştır. Bunu gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan çalışma ortamları 

ortak bir hedef için mücadele edilen, paydaşlığın önemli olduğu, performansa dayalı olarak hizmet sunan amirler ye- 

rine liderlerin yönettiği ortamlar oluşturulmuştur (Çelik, 2015: 143). Postmodern akım çok kültürlülüğü, çoğulculuk 

anlayışı içerisinde bireyselliği savunan, mevcut duruma esnek bir bakış açısı sunmaktadır (Demirel, 2014: 176). 

5. SONUÇ 

Modernizm, 18 yüzyılda öncelikle Batılı ülkelerde ortaya çıkan bir akımın adıdır. Bu akımın genel kabul gör- 

mesiyle sosyal, ekonomik ve toplumsal hayata yönelik toplumu derinden etkileyen değişimlerin yaşandığı söy- 

lenebilir. Bir süre sonra toplumları derinden etkileyen modernite dünyada yaşanan gelişmelere bağlı olarak etki 

açısından sorgulanmaya başlamıştır. Bu sorgulanma sonucunda yeni yönetim yapıları ortaya konulmuştur. Mo- 

dernist düşüncenin tam karşısında yer alan postmodern düşünce anlayışı egemen olmaya başlamıştır. 

Kamu yönetiminde postmodernizm modernizm anlayışına karşı bir tez olarak ortaya atılmış bir düşünce akımıdır. 

Postmodernist görüşler, modern görüşlere karşı çıkmış, onların rasyonelist bakış açılarına karşı, bütüncüllüğe 

karşı bireyselciliği benimsemişlerdir. Modernizmin savunmuş olduğu bütün değerlere tamamıyla karşı çıkmışlar- 

dır. Yönetim yapılarında parça parça olmuş unsurların daha başarılı olacağı kanısı vardır. Bütün bu değişimlere 

uygun olarak geleneksel kamu yönetimi anlayışının eskisi kadar sorunlara çözüm getirmediği görüşü hâkimdir. 

Dolayısıyla klasik yönetim anlayışının aksine hiyerarşinin daha az olduğu, esnekliğin ön planda olduğu, örgüt 

kültürü, örgütsel değer ve normların kurumların başarısında önemli noktalar olarak kabul edilmiş. Özel sektörde 

uygulanan bütün yönetim araç ve tekniklerinin kamu yönetimlerine de uyarlanmasını savunmaktadırlar. 

Sonuç olarak söylemek gerekirse postmodern kamu yönetimi anlayışı kapsamında değişimlerin söz konusu ol- 

duğu kamu kurumlarında ve bürokratik sistemlerde istenilen verime ulaşılamadığı söylenebilir. Türkiye’de kamu 
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yönetimlerinin merkezi yapılanma şekli, kurumlarda çalışan personelin sahip olduğu nitelikler bu alanlarda ger- 

çekleştirilen değişim çabalarıyla kırılamadığı görülmektedir. Dolayısıyla Türk kamu yönetiminin örgüt yapıla- 

rında, yönetim yapılarında yaşamış olduğu sorunlar dikkatli bir şekilde incelendiği zaman, birçok yeni düzenle- 

melerin yapılmasına rağmen geçmiş zamanlarda yaşanılan sorunların halâ devam ettiği, bu sorunların tamamıyla 

çözülmediği görülmektedir (Tahtalıoğlu, 2018: 27). 

Postmodern anlayışın egemen olmasıyla merkezi yönetim adem-i merkeziyetçilik anlayışına doğru bir yönelme 

söz konusu olmuştur. Yerinden yönetimleşmeye daha fazla yer verilmeye başlanmıştır. Demokrasi, insan hak ve 

özgürlükleri, yönetişim, yerelleşme gibi kavramlar daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Covid-19 virüsünün 

bütün dünyayı etkisi altına aldığı içinde bulunduğumuz zamanı da düşününce yerel düzeyde gerçekleştirilen po- 

litikaların halkın ihtiyaçlarına çözümler sunması bakımından önemlidir. Ayrıca postmodern düşünce kapsamında 

güçlü olan devletlerin güçlü yerel ve merkezi yönetimleri sayesinde sorunlara daha hızlı çözümler üretmeleri 

mümkün olabilmektedir. 
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ABSTRACT 

 

COVID19 pandemic has obviously affected education systems all over the world. Turkey also has implemented 

new applications since the first day of the pandemic to maintain education in the whole country. However, some 

inequalities have been monitored between students in state schools and private school in terms of technological 

infrastructure, facilities and financial situations. Therefore the purpose of this study is to find out what the stu- 

dents in private schools think about the online education they have been receiving. The explanatory sequential 

mixed method design was applied in this study to collect both quantitative and qualitative data from 1178 stu- 

dents who were studying in a private school in Turkey. As a result of both descriptive and content analyses, it was 

concluded that there were some differences and similarities on the online education procedure, facilities, hygiene 

and psychological needs between private schools and state schools. 

INTRODUCTION 
 

Although it is quite popular and common these days, integrating computers into education is not actually a new 

idea. It can be said that it started in 1950s with Skinner’s Programmed Instruction method. Then, together with 

the radical improvements in technology in 1970, the term of educational technologies developed quickly bringing 

many new ideas out for education. Today it is possible to define the term “educational technology” as construc- 

ting the educational processes functionally by arranging relevant information and skills in a technical and syste- 

matically way (Demirel & Yağcı, 2017). Distance education is therefore a part of educational technologies and 

has developed much thanks to the rapid advances in technology. 

Distance education can be defined as an educational model in which education is maintained through communi- 

cation tools and in which students and teachers do not have to be exactly in the same place (İşman, 2008). In line 

with this definition, distance education makes it possible to learn wherever a learner wants on the condition that 

he or she owns a communication tool which can be the internet, a communication program, a video etc. Therefo- 

re, distance education can be advantageous in many ways. 

As the first thing, since this type of learning does not make students and learns be physically in the same place, 

learners can get educated on a topic wherever they are (Nagrale, 2013). This first advantage brings in another one 

which is gaining time. According to Bijeesh (2017), as learners do not commute to school, they do not waste time 
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for nothing, which enables them to use that time in a more effective time. Finally, if students have a part time job 

or do some other things to make money, they usually have to leave their education or may not be able to attend 

the classes. Brown (2017) states that distance education provides learners with an opportunity to work since the 

program does not need them to be in a classroom in an exact time. Therefore, it can be stated that distance edu- 

cation provides opportunity equality for each and every student (Kör, 2013). 

Experiencing COVID19 pandemic, it became a must for every country to maintain education online, which means 

distance education became popular in a short time. With its all advantages, online education in COVID19 period has 

also been considered as a chance to make up for the gap experienced in face-to-face education (Vlachopoulos, 2020). 

Although online education has been in use for many years, this extreme situation has made it more common and 

compulsory in today’s world, which provides a development in educational areas. Therefore, it can be inferred that 

COVID19 pandemic has revealed a fact that new solutions are needed for the future of the education (Can, 2020). 

After the first COVID case determined on 11th March, 2020 in the country, face-to-face education in all uni- 

versities and schools was stopped in Turkey (Eten et al., 2020). Following this break, the Ministry of National 

Education (MoNE) started distance education for primary, middle and high schools via Educational Informatics 

Network (EIN) and the national television channel on 23rd March, 2020 and Higher Education Council (HEC) 

decided to maintain higher education online (Can & Köroğlu, 2020). EIN, which is a digital platform developed 

by MoNE in 2011, has many learning materials and execises for practice based on curriculum from pre-school to 

high school (Özer, 2020). In a very short time, the MoNE prepared the content in EIN and made the online 

education ready on this digital platform which is open to all stakeholders of education including parents and 

school administrators. Together with this, Özer (2020) also stated that the MoNE had necessary negotiations with 

GSM operators in Turkey in order to provide internet for the students in need. Apart from that, the MoNE also 

developed online interactive classes on EIN for the 8th and 12th graders who were to take the national exams at 

the end of the academic year (MoNE, 2020). In addition to the physical decisions made, the MoNE invested in 

teachers’ professional development and psychological well-being of students and parents. The ministry organized 

a professional development program for teachers in COVID19 pandemic together with UNESCO and prepared 

guidelines regarding the psychological situations of parents and students in this period (Özer, 2020). 

However, apart from the steps taken by MoNE, private schools in Turkey also performed online education on 

their own digital learning platforms (Alper, 2020). The fact that these private schools initiated online education 

way earlier than schools under the MoNE is related to the advanced facilities in private schools. However, this 

does not mean that online education was conducted in an ideal way. To support this, Güler (2020) investigated 

the complaints towards private schools in Turkey during Coronavirus pandemic in her study and found out some 

themes regarding the quality of education, the separate digital platforms, fees and make-up classes. 

There are researches conducted on the perceptions of students, teachers and parents on distance education in state 

schools in this extreme situation. However, it seems that there are not enough studies done on how the system is 

perceived and evaluated in private schools that claim to be better than the state schools in terms of technology and 

facilities. Therefore, the purpose of this research is to investigate students’ opinions regarding distance education 

offered in private schools in Turkey and eventually to contribute to the operation of the distance education in the 

country with some suggestions inferred from the data collected. 
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METHODOLOGY 

 
Research Design 

 

The research aims at obtaining students’ opinions towards online education maintained in private schools during 

COVID19 pandemic. The explanatory sequential mixed method design among the mixed method designs was 

applied in this research to collect and analyse the data. This design involves collecting both quantitative and qua- 

litative data sequentially and it requires the qualitative data to explain the quantitative one to get conclusions later 

(Creswell & Plano, 2018). The explanatory sequential design is adopted in this research as it enhances the data 

that are needed to explore the research questions not only quantitatively but also qualitatively. 

Participants 
 

In the scope of the research, participants were selected via the purposive sampling method. The purposive samp- 

ling method requires selecting people who are knowledgeable and experienced enough regarding the purpose of 

the research in order to conduct a deep research (Büyüköztürk, et al., 2008). In total, 1778 students from different 

grades of a private school in Turkey participated in the research in the spring term of 2020-2021 academic year. 

The descriptive statistics regarding the participants can be seen in the tables below. 

Table 1. Descriptive statistics of participants 
 

Class Level Frequency of Students 

Primary School 425 

Middle School 836 

High School 517 

Total 1178 

 
Data Collection Tool and Procedure 

 

In order to collect the data, a questionnaire packet consisting of demographics, some Likert type statements to 

collect quantitative data, and finally open-ended questions to collect qualitative data was administered to parti- 

cipants. The questionnaire for the students consisted of 26 items involving Likert type items and open-ended qu- 

estions regarding the online education offered in their school during COVID19 pandemic. The Likert type items 

consisted of 23 statements and there were 3 open-ended questions in the questionnaire. 

The participants were informed about the questionnaire and their consents were taken on the research. They were 

ensured that their identities would be kept confidential. The data were collected online on google forms as CO- 

VID19 pandemic continued. The participants were all sent links to reach the questionnaire. 

Data Analysis 
 

The quantitative data were analysed in SPSS22 Statistical Program. The frequencies and percentages were calcu- 

lated and relevant comparisons were made in order to analyse the data. The questionnaire had 10 dimensions in 

total for the 23 statements. The answers given in Likert type were analysed under these dimensions. The qualita- 

tive data obtained from the open-ended questions were examined with the content analysis. Themes were created 

based on the given answers. 
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FINDINGS 

 
The students’ answers were examined under two headings which are quantitative data and qualitative data. 

 

Quantitative Data 
 

23 statements were grouped into 9 dimensions in which the statements evaluating the same topic were collected 

together. Table 2 presents the first dimension which is Students’ general ideas upon the distance education they 

receive in their school. 

Table 2. Students’ general ideas upon distance education 
 

Statements Frequency Percentage 

Disagree Agree Disagree Agree 

1. I am glad with the online education. 542 1236 %30 %70 

2. We can also learn through online education. 486 1292 %27 %73 

3. I believe we are monitored with sincerity and intense care. 253 1525 %14 %86 

 
According to Table 2, students have positive thoughts towards the distance education they have been receiving 

with high percentages. This shows that 70% of the students are glad with the distance education process, 73% 

state that they can keep learning in distance education and 86% of the students believe that they are checked and 

monitored closely and carefully in distance education. 

Table 3. Students’ ideas about weekly schedules in distance education 
 

Statements Frequency Percentage 

30 mins 35 mins 40 mins 30 mins 35 mins 40 mins 

4. I would like the lesson duration to be ...... 

in online education. 

766 710 302 %43 %40 %17 

5. I would like the breaks / break periods in 

online education to be ...... 

10 mins 15 mins 20 mins 10 mins 15 mins 20 mins 

467 851 460 %26 %48 %26 

6. In online education, I would like the 

number of lessons per day to be ..... 

5 6 7 8 5 6 7 8 

390 864 296 228 %22 %49 %17 %13 

7. I would like the lesson to start at .......... in 

online education. 

09.00 09.30 10.00 09.00 09.30 10.00 

739 554 485 %42 %31 %27 

8. I can follow course schedule regularly in 

online education. 

Yes Partially No Yes Partially No 

1517 227 34 %85 %13 %2 

 
Table 5 shows the students ideas about their weekly schedules in distance education. The items are related to the 

lesson time, break time, number of lessons per day, starting time and following the schedule easily. 43% of the 

students would like the lessons to last 30 mins and 40% of the students want the lessons to last 35 mins, which is 

quite close to the first group. About the break times in distance educations, 48% of the students clearly state that 

they prefer a 15-minute-break between classes. 49% of the students express that they want to cover 6 hours of 

lessons per day, which is almost half of the students. According to 42% of the students, the lessons should start at 

9 o’clock every day. This is followed by 09.30 and 10.00. As to following the schedules, schedules are stated to 

be followed regularly by 85% of the students, which is a high percentage. Only 34 students out of 1778 students 

claim that they cannot follow the lessons regularly. 
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Table 4. Students’ ideas about tasks and responsibilities in online education 
 

Statements Frequency Percentage 

 Yes Partially No Yes Partially No 

9. I can fulfill the duties and responsibilities 

given during online distance education. 

1356 394 28 %76 %22 %2 

 Little Much  Little Much  

10. I think homework or project / performance 

duties and responsibilities are ……. 

171 266  %10 %15  

 
According to Table 4, 76% of the participants have the opinion that they can maintain their tasks and responsibi- 

lities during online education and only 2% of the participants think that they cannot perform the tasks. The other 

item that questions the amount of tasks and assignments shows that 75% of the students think the amount of the 

tasks is sufficient, 15% thinks that it is much and 10% thinks that it is little. 

Table 5. Students’ idea about the pilot tests during online education 
 

Statements Frequency Percentage 

 Disagree Agree Disagree Agree 

11. I am satisfied with the online mock exams. 

(Classes conducted) 

584 988 %37 %63 

12. I find it useful to hold online mock exams. 

(Classes conducted) 

500 1072 %38 %62 

 
Table 5 represents the students’ ideas towards the pilot tests performed regularly for the sake of the national exam 

which students have to take at the end of the 8th and 12th grades. Only 1572 students answered these items 

regarding the pilot tests and 63% of the students agree that they are glad to take the pilot tests whereas 37% of 

the students disagree with the statement. Similarly, 62% of the students think that pilot tests are beneficial while 

the 38% disagrees with the statement. After these items regarding the pilot tests, 8th and 12th grade students were asked 

to comment on the studies for the national exams (LGS and YKS) during online education. Table 8 below presents 

the data about the studies for the exams. 

Table 6. 8th and 12th grade students’ ideas about the studies for LGS and YKS 
 

Statements Frequency Percentage 

 Disagree Agree Disagree Agree 

13. In this process, I can get support from my 

education leaders for my LGS / YKS studies. 

29 285 %9 %91 

14. In this process, I find my school’s LGS / 

YKS studies sufficient. 

27 287 %9 %91 

 
According to Table 6, 314 students answered the item 20 and 21. A high percentage of the students, which is 91%, 

agree that they can get support from their educational coaches on their studies for YKS/LGS in online process. 

The same amount of students also agrees that they find the studies performed in their school for the sake of LGS/ 

YKS sufficient during online education. 
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Table 7. Students’ ideas about connection problems 
 

Statement Frequency Percentage 

 Yes Partially No Yes Partially No 

15. I often have internet problems during 

online education. 

222 951 602 %13 %54 %34 

 

Item 24, as stated in Table 7, is related to whether or not students encounter connection problems during online 

education. According to the data, 54% of the students state that they partially experience connection problems. 

While 13% of the students state that they often have connection problems, 34% state that they do not so. 

Table 8. Students’ ideas about their home environment and the way their families are informed by the school 
 

Statement Frequency Percentage 

 Yes Partially No Yes Partially No 

16. I think our home environment is calm 

during online education. 

1308 348 124 %74 %19 %7 

 
As Table 8 suggests the big majority of the students are of the opinion that their houses are calm enough during 

online education. Only 7% of the students state the opposite saying their houses are not calm. 

Table 9. Students’ ideas about the online platforms used during online education 
 

Statement Frequency Percentage 

 Yes Partially No Yes Partially No 

17. I use education portals like EBA at my 

school outside of online education. 

386 653 739 %22 %37 %42 

18. I am satisfied with our school’s own di- 

gital corporate system. 

1211 439  %68 %25  

 

Table 9 shows the students’ ideas about the online platforms that are used during online education. The private scho- 

ol in which those students are studying has its own institutional online platform and students are also responsible for 

the Educational Information Network (EIN) which is provided by the MoNE. Based on this information and the data 

above, 42% of the students, which is a big among, state that they never use the EIN or other educational platforms 

and the majority of the students (68%) states that they are glad to use their school’s own institutional online platform. 

Table 10. Students’ ideas regarding their school during COVID19 pandemic 
 

Statement Frequency Percentage 

 Yes Partially No Yes Partially No 

19. I am satisfied with the precautions taken 

by our school regarding the pandemic. 

1349 292 80 %78 %17 %5 

20. I believe our school is clean and hygienic. 1385 310 83 %78 %17  

21. The coronavirus pandemic process ma- 

kes me anxious. 

848 605 325 %48 %34  

22. I want schools to open and start fa- 

ce-to-face education as soon as possible. 

1270 330 178 %71 %19  

23. I believe our school is safer than the streets. 1254 343 181 %71 %19  
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Table 10 presents the data about what students think about their school during COVID19 pandemic and how they 

feel about the pandemic. 78% of the students are glad about the precautions their school have taken against the 

pandemic, which is a high number. Similarly, 78% of the students believe that their school is clean and hygienic. 

During the pandemic, 71% thinks that their school is safer than outside and 19% partially thinks the same way. 

Regarding education, 71% of the students state that they want to start face-to-face education immediately while 

only 10% states that they do not. Another point about COVID19 is how students feel regarding the process and 

the table shows that 48% of the students are worried about the COVID19 pandemic, 34% feels partially worried 

and 10% expresses that they are not worried about the pandemic. 

Qualitative Data 
 

Students who took part in the survey were asked 3 open-ended questions regarding the pandemic and the process that 

they were in. The data were analysed with content analysis and some themes were obtained as a result of the analysis. 

Table 11. Themes regarding what students have learned from the COVID19 pandemic 
 

Themes Definition of Themes 

1. Importance of hygiene Students learned the importance of hygene. 

2. Importance of taking precautions Students learned the importance of taking precautions. 

3. Importance of life and health Students learned the importance of life and health. 

4. Importance of face-to-face education Students learned the importance of face-to-face education. 

5. Importance of social relations Students learned the importance of social relations. 

 
Students were asked what they had learned from that extraordinary situation and according to the data obtained 

5 themes were reached which are presented in Table 11. Students state that they have learned the importance of 

hygiene during COVID19. S21 who is a 5th grade student says the following: “I have learned to be cleaner and 

washing my hands more carefully”. Similarly, S711 who is a 10th grade student says “I learned to be clean and 

not to touch everything. I didn’t know that hygiene was so important”. Regarding the second theme, students also 

state that they have learned the importance of taking precautions to protect themselves and their families against 

the virus. Some statements uttered by the students can be seen below. 

“I have learned to take personal precautions and not to underestimate the virus. I have learned that we should 

always wear our masks and carry any kind of sanitizers with us together with obeying the rules all the time”. S153 

“I definitely learned to be more precautious about this virus.” S382 

Apart from the hygiene and precautions, the majority of the students also mention the importance of life and health 

in general. S479, who is an 11th grade student, says the following sentence: “I have learned that nothing is more 

important than health in this life”. In line with this, S903, who is another 11th grade student, says “I have learned 

that the life is precious. And so far we hadn’t understood the importance of this, living freely, walking on the street”. 

The COVID19 pandemic has also made students more aware of the importance of the face-to-face education. 

Some of the ideas regarding the importance of face-to-face education are given below. 

“I have learned the importance of face-to-face communication. I mean I think real classroom environment is more 

beneficial than the digital platforms”. S475 

“The only thing I learned during this pandemic is the significance of face-to-face education”. S568 
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“In deed, this process taught me how valuable the face-to-face education was. I used to which there had been no 

school but now I wish the school was open. I wouldn’t like the school to be closed because those times were really 

nice. I noticed this when the school was closed and we stayed in quarantine. I wish I had not learned this in this 

way. We need to go to school”. S916 

In addition to face-to-face education, students also state that they have learned the value of social relations in their 

lives. Because of the pandemic, they have all been in quarantine, could not go out and meet their friends freely as 

in the past and they firmly express their opinion on the impact of social relations on their lives. S738, who is a 7th 

grade student, states the following: “I understood the value of walking in the streets freely. I understood the value 

of hugging my friends. I cannot do these for long unfortunately”. Similarly, S1208, who is a 12th grade student, 

says the following lines: “This situation reminded me of the happiness that friendship and social gatherings bring 

out. Now I can understand how valuable my friends and school are in my life. I miss old days”. Another student, 

S1259, expresses his opinions as follows: “This extreme situation helped me notice that having a social life was 

a source of motivation to study for lessons. Now I don’t want”. 

Table 12. Themes regarding what students would do if they were a teacher during this pandemic 
 

Themes Definition of Themes 

1. More fun lessons Students would make the lessons more fun integrating games and 

technology more and better. 

2. Motivational meetings Students would have one-on-one meetings with students taking care of 

each and every student. 

 
As a result of the content analysis, two themes were reached for the questions that is “What would you do diffe- 

rently if you were a teacher during the COVID19 pandemic?”. The first theme is “more fun lessons” that means 

students would change the content of the lessons with more fun elements, use technology more, integrate games 

into the lessons. S12, who is a 3rd grade student, says the following lines about the fun: “I would make my students 

watch fun videos after each class so that they can be happy. I would assign them the fun pages of the books”. 

Similar to the previous one, S54 who is 6th grade student states her opinions as follows: “I would organize fun 

events and I would play fun games in the lessons. I would play entertaining videos and give awards to the students 

who are successful”. S82 also has a similar idea: “I would never make them bored. I would decrease the amount 

of exams and increase fun parts in the lessons. I would do enjoyable activities and try to change my boring rou- 

tine in the lessons”. Another theme that comes out is the motivational meetings. Students state that if they were 

given a chance to be a teacher, they would like to have more meetings with their students, organize one-on-one 

meetings with them and their families and take more care of them. Some of the striking answers that were given 

by the students are presented below: “Since we cannot meet in this process, I would definitely call my students 

and have small chats with them. I would pay online visits to the families, which shows that I do not forget them 

and I do care them. Because, you know, students love their teachers, and expect care and love from their teachers 

most after their parents. Therefore if I were a teacher, I would love my students”. S571 

“I would have an online meeting with each student every day. I would listen to them and talk to them about their 

families, problems and online education”. S736 

“I would motivate my students by having private talks with them and I would tell them that I love them. I would 

also listen to their problems”. S1180 
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Table 13. Themes regarding what students would do if they were the school principal during pandemic 
 

Themes Definition of Themes 

1. More meetings with students Students would have more meetings with students to unders- 

tand what they need and how they feel. 

2. More precautions against the virus Students would take more precautions against the virus to open 

the school. 

3. Changes regarding the lesson schedules Students would increase the break times and start lessons later 

in the morning. 

4. More social events Students would organize more social events and competitions 

online for students. 

 
Finally, students were asked what they would do differently if they were the school principal in the COVID19 

pandemic and 4 themes were reached as a result of the analysis. Similar to the previous question, the first theme 

is organizing more meetings with the students. Students want to see their principals more often and they expect 

their principal to ask them about their problems. S603, who is a 9th grade student, states his opinion as follows: 

“I would have online meetings with the students because students may have problems regarding their families 

at home”. Another student, S1721, who is a 12th grade student, says the following: “I would surely check if ever- 

ything goes perfectly by organizing online meetings with students in my school”. On this topic, S1630, who is 

another 12th grade student, says the following lines: “I would make motivational speeches to my students. I would 

emphasize that the national exam is not more important than their lives. I would separate a day for each class, 

meet them online and do some activities together”. 

The second theme is taking more precautions to be able to open the schools. Although they are happy about the preca- 

utions taken in the school, they have various ideas as an imaginary school principal. S616 states her ideas as follows: 

“When the school is open, I would assign a teacher near the thermal cameras to take care of the ones who have a high 

temperature. I would deliver a mask and a bottle of cologne or a sanitizer for each student before they walk into the 

school. I would hire a nurse for the school during COVID19”. S234, who is a 5th grade student, adds her opinion re- 

garding the issue as follows: “I would build a special place in the school garden for lessons. After taking all necessary 

precautions, I would let students and teachers have the lessons in the garden. This decreases the risk 50%, I am sure”. 

Another student, S363 says the following lines: “I would inform all students about the virus, I would walk through all 

classes and tell students all precautions and ask them to be more careful. Being cautious is really important”. 

Another theme is the change regarding the break times and lesson start times in online education. Students state 

that if they were the school principal, they would make some changes in the lesson timetables. S436 and S233 

utter the same sentence: “I would have 30-minute-lessons and 20-minute-breaks for the students”. S1085 says 

the following: “I would definitely increase the amount of break times”. S70, who is a 3rd year student, states her 

opinion as follows: “If I were the school principal, I would increase the breaks and decrease the lesson durations. 

We are tired”. Apart from the break times, students also state their opinions on the starting time of the lesson in 

the day and they prefer a later time. S298, who is a 6th grade student, says the following lines about the topic: “I 

would start the lesson a bit later. Since we do not go to school, we do not have a regular life at home. It is due to 

the student, I know. But the lessons may start 30-40 minutes later”. 

The final theme that is received from the students is organizing more social events online. Students would like 

to attend more activities together with their friends in which they can socialize and learn at the same time. They 
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state they would organize more competitions or online trips. Some statements are given below: 

“If I were the principal, I would always organize entertaining competitions for the students. I am pretty sure the 

students would love them in these lockdown days”. S760 

“Kahoot competitions are really fun. I would increase the amount of them and do them regularly. In addition, I 

would add a button to the school website as “walk through the school” to be able to travel in the school online, 

to be in class online. We miss it”. S779 

“I would hold online high school trips for 8th graders so that they can have ideas regarding various high schools 

and I would increase the number of online games and competitions which motivate the students”. S844 

 

DISCUSSION & CONCLUSION 

 
As a result of the this research which aimed at finding out the students’ opinions regarding the online educati- 

on in private schools, it was seen that the students were glad with the online education provided to them, they 

thought they could learn in online education and they received sufficient care by their teachers. This finding is in 

line with the other studies in the literature. Yurtbakan & Akyıldız (2020) found out that primary school students 

found distance education sufficient and effective during COVID19 pandemic. As to the middle school students, 

Kaynar et. al. (2020) put forward that those students had positive attitudes towards online education although 

they had technical problems. Similarly, Kurnaz et. al (2021) studied on the perspectives of high school students 

in Turkey towards online education and they concluded that private school students were more positive about the 

online education they received than the ones in state schools. Based on the data in this study, a high percentage of 

students are happy with the way online education is provided and they think they can still maintain their learning. 

Another topic that was revealed through this study is students’ opinions regarding the online education schedules 

together with lesson and break times. It is clearly seen that the students demand less time for online lessons and 

more break times, which is a sign of the need for arranging online education schedules better in favour for stu- 

dents. Yıldırım (2020) also states that the face-to-face learning objectives and the durations that are allocated for 

those objectives should be reviewed and re-planned in online education. The reason behind this rescheduling the 

lessons lengths can be attributed to long durations students spend in front of screens (Yıldırım, 2020). Depending 

on the findings and the literature, it is better to reorganize the weekly schedules for students. 

The pandemic has especially affected the 8th and 12th grade students since they are supposed to take the national 

exams to continue their education in a better high school and university. Karataş (2020) revealed in her study 

regarding the effects of COVID19 pandemic on these students that 8th and 12th graders in state schools thought 

that online education did not contributed to their studies for the national exams much. In contrast to this finding, 

the 8th and 12th graders in private school can be said to be glad about the way their schools prepare them for the 

national exams in online education. The students stated that they were supported carefully during this preparation 

process, which shows that there is a difference between private schools and state schools in terms of the contri- 

bution of online education to the national exam preparation. 

It is put forward that students especially in rural areas have internet problems in Turkey and the ones with crow- 

ded families have difficulties during online education in COVID19 pandemic (Kurnaz et. al., 2021). Also, Kaplan 

(2021) stated that the students in state schools were isolated from education at the beginning as they could not 

reach EBA appropriately. However, according to the findings of this study, the students in private schools expe- 

rience technical problems regarding internet partially or never and they all express that they have a calm environ- 
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ment at their homes during online education. This illustrates that private school students are luckier in terms of 

technology and family lives. Students in private schools also state that they do not use EBA much but use their 

own institutional platform more. This shows that private schools are competitive in terms of technical equipment. 

After March 2020, students in Turkey started face-to-face education again in October, 2020 and this only lasted 

for one month. Students went to their school during this short time and the precautions taken and the situation at 

schools were always a topic of discussion. Kurt et. al. (2020) stated that the immediate cancelation of face-to-face 

education in November, 2020 was a sign of the insufficiency of the precautions taken at schools in terms of school 

health. However, the results suggest that the students in private schools are happy with the precautions taken in 

their school, think that their schools are clean and hygienic and safer than outside. According to the qualitative 

data, the students express that they are happy with the situation but would take more precautions to be able to 

open the schools. As a result, private schools can be said to be cleaner and more precautions in terms of preven- 

ting virus spread. 

It was also seen in the study that although students seem to be satisfied with their schools and the system in their 

schools, the majority of students state that COVID19 pandemic makes them feel anxious. About this very topic, 

Bulut et.al. (2020) express that the ambiguity that is experienced during the pandemics causes anxiety, sadness 

and fear to the kids and teenagers. When the literature is analysed, it is also seen that students’ anxiety levels have 

increased during the pandemic (Karataş, 2020). Yılmaz (2020) also supports this stating that students experience 

some psychological problems such as loneliness, demotivation and disconformity as a result of being responsible 

of their own learning suddenly, which is one of the reasons of anxiety. No matter if students study in a private or 

a state school, they think they are anxious about the process that they are in and want to go back to their school 

as soon as possible. 

As a result of this thought, students demand more support and care from their teachers and school principals. 

They want to have a deeper bound with them and the qualitative data support this idea since the students would 

have more meetings and motivational speeches with their students if they were given a chance to be a teacher or 

the school principal. This is a sign of a need for increasing the relationship between the teachers and the students 

during online education process to support them psychologically (Kurnaz et. al., 2021). 

In conclusion, this study presents the current situation with students’ opinions regarding the online education in 

a private school during COVID19 pandemic. It is clearly seen that the students in the private school has positive 

opinions about the online education but the weekly schedules should be reviewed for the students. Those students 

are more satisfied with the precautions taken against the pandemic at their school and the technical issues on cont- 

rary to the ones in states school. The MoNE should improve the quality provided on the digital platforms, support 

students with more internet accessibility and give more importance to the hygiene at state schools. The students 

who are studying for the national exams in the private school think the education they receive is of good quality 

whereas there are studies stating the opposite ideas in state schools. Finally, private school students are also anxi- 

ous about the process regarding their own or their families’ health and demand more care. Therefore, it is a good 

idea to have more meetings with students out of classes to increase students’ wellbeing during such a period. 
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ÖZET 
 

“Boyalı kablar kültürü” dünya arkeolojisinde özel yer tutmaktadır. Dünya arkeolojisinde olduğu kibi, Azerbaycan 

arkeolojisinde de bu konunun araştırılması bilimsel önem taşımaktadır. “Boyalı kablar kültürü” Azerbaycan’ın diğer 

topraklarından farklı olarak Nahçıvan’da daha çok yayğındır. Nahçıvan`dakı I Kültepe, II Kültepe, Şahtahtı, Nehe- 

cir, Yaycı, Çalhanqala vb. arkeolojik yerleşimlerde “Boyalı kaplar kültürü” ile ilgili çok sayıda arkeoloji bulgular 

bulunmaktadır. Nahçıvan’daki arkeolojik yerleşimlerde bulunan çok sayıda boya bezemeli kablar Nahçıvan Özerk 

Cumhuriyeti’nin “Boyalı kaplar kültürü” nün en önemli merkezlerinden biri olmasıyla bağlılık oluşturuyor “Boyalı 

kaplar kültürü” Nahçıvan’ın yanı sıra Urimiya havzası ve Doğu Anadolu’da da yaygındır. II Kültepe yerleşiminin 

Orta Tunç Çağı’na ait I., IV. yapı-inşaat kalıntılarından dairesel ve dikdörtgen biçimli seramik fırınlarını ve seramik 

yapımı emalathanesini, boye bezemeli kabları vb. örnek göstermek olasıdır. Emalathanede (atölyede) bulunan içe- 

risi boya dolu, üzeri tamamen boyalı kaplar, çok sayıda basit ve boyalı çanak çömlek parçaları bu yerleşimin Orta 

Tunç Çağı’nda Nahçıvan’ın önemli seramik merkezlerinden biri olduğunu kanıtlıyor. II Kültepe yerleşimden bulun- 

muş bu tip kapların çoğunun seramik imalathanelerindeki fırınlarda bulunması, onların yerli seramikçiler tarafından 

yapıldığını kanıtlıyor. Yerleşimde bulunan seramik fırınları “Ak deniz türlü” fırınlarla benzerlik oluşturmaktadır. 

Nahçıvanda ““Boyalı kaplar kültürü” M.Ö.III-I binyılları kapsamakta, dört döneme ayırlmaktadır. Bu kültürün ilk 

dönemi için monokrom (bir boyalı) boyalı kaplar karakteristik olsa da, sonraki dönemlerde polikrom kaplar yay- 

gındır. Monokom boyalı kaplarda kırmızının üzerine siyah renkle düz ve dalgalı çizgilerden oluşan çeşitli desenler 

çizilmiştir. Polikrom boyalı kapların üzerinde basit kompozisyonlu desenlerle yanı sıra karmaşık kompozisyonlu 

desenler de kullanılmıştır. Kapların üzerinin süslemesinde dalgalı, kesik çizgiler, üçgenler, küçük daireler, insan, 

kuş ve hayvan resimleri kullanılmıştır. Seramiklerin süslemesinde kullanılan desenler insanların dini-ideolojik gö- 

rüşlerinin yanısıra sanatkarlık yeteneğiyle bağlı olmuştur. Desenlerde yerel özelliklerin yanısıra, Ortadoğu, Urmiye 

Havzası ve Doğu Anadolu vb. kültürleri ile benzer özelliklerin bulunması farklı bölge insanlarının maddi ve manevi 

kültürlerinde benzerliğin olduğunu, her bir desenin derin bir anlamı olduğunu kanıtlamaktadır. 

PAINTED CONTAINERS CULTURE OF NAHCHIVAN REGION 

 
ABSTRACT 

 

The “painted pot culture” has a special place in world archeology. As it is in world archeology, the research 

of this subject in Azerbaijan archeology is of scientific importance. “Painted pot culture” is more common in 

Nakhchivan, unlike other lands of Azerbaijan. I Kültepe, II Kültepe, Şahtahtı, Nehecir, Yaycı, Çalhanqala etc. in 

Nakhchivan. There are many archaeological findings related to the “Painted pot culture” in archaeological settle- 

ments. Numerous paint-decorated vessels found in archaeological settlements in Nakhchivan form an affiliation 

with the Nakhchivan Autonomous Republic being one of the most important centers of the “Painted pot culture”. 

It is possible to cite the circular and rectangular ceramic kilns and ceramic-making workshop, paint-decorated 

vessels, etc. from the 1st and 4th building-construction remains of the Kültepe settlement belonging to the Middle 
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Bronze Age. Many simple and painted sherds prove that this settlement was one of the important ceramic cen- 

ters of Nakhchivan during the Middle Bronze Age. Creating similarities with “Mediterranean type” ovens taste. 

“Painted pot culture” in Nakhchivan covers the III-I millennium BC and is divided into four periods. Although 

monochrome (one painted) painted pots are characteristic for the first period of this culture, polychrome pots 

are common in later periods. Various patterns consisting of straight and wavy lines are drawn in black on red on 

monocom painted pots. In addition to simple composition patterns, complex composition patterns were also used 

on the polychrome painted pots. Wavy, dashed lines, triangles, small circles, pictures of people, birds and animals 

were used to decorate the pots. The patterns used in the decoration of ceramics have been connected with the 

religious-ideological views of the people as well as the talent of artistry. In addition to local features in patterns, 

Middle East, Urmiye Basin and Eastern Anatolia etc. The presence of similar features with their cultures proves 

that there is a similarity in the material and spiritual cultures of the people of different regions, and that each pat- 

tern has a deep meaning. 

GİRİŞ 
 

Boyalı kaplar kültürünün araştırılması hep Azerbaycanla yanısıra dünya arxeolojisinde en güncel konulardan 

biridir. Bu kültür uyarınca kentlerin oluştuğu Doğu ülkelerinde gelişerek geniş bir arazide yayılmıştır. Kafkasya 

bölgesinde esasen Nahçıvan bu kadim kültürün temel merkezlerinden biri olmuştur. Nahçivan bölgеsinde boyalı 

kablar ilk kez 1926 yılında N.V.Fyodorov, İ.İ.Meşşaninov ve A. A. Millerin Kızılburun nekropollerinde yaptık- 

ları kazılar sırasında ortaya çıkarılmıştır. Uzun bir süre Kızılburun buluntuları olarak tanımlanan bu ilginç boyalı 

kaplar arkeoloji literatüründe “Kızılburun kültürü” olarak adlandırılmıştır (Kuşnaryeva 1993:163). Bezi araştır- 

maçılar şunu “Nahçıvan kültürü” olarak da tanımlamışlardır. Ы Kültepe, ЫЫ Kültepe höyüklerindeki tabaka- 

lanmaya dayanarak O.H.Habibullayev, V.H.Aliyev, V.B.Bahşeliyev boyalı çanak çömlek kültürünün dört gelişim 

evresinden keçdiğini ireli sürmüşlerdir (Abibullayеv 1982: 196, Aliyеv 1977: 43-44, Bеlli, Bahşеliyеv 2001: 42). 

Bu yönde yapılan arkeolojik araştırmalar sırasında her zaman yeni bilimsel olgular ortaya çıkmış, eski boyalı 

kaplarla ilgili bazı sorunlu konular daha derinden tespit edilmiştir. Yapılan araştırma sonucu Nahçivan bölgеsinde 

“Boyalı kablar kültürünü”nün, boya bezemeli kil kabların Orta, Son Tuc-Erken Demir çağında yayğın olduğunu 

görmek olasıdr. O yüzden konu tarafımızdan Orta Tunc ve Sоn Tunc-Еrkеn Dеmir çağının boya bezemeli kab- 

ları olarak incelenmekdedir. Çalışma alan araştırması ve kütüphane incelemeleri ile yürütülmüştür. Çalışmada 

Nahçın bölgesinin Orta ve Son Tunc-Erken Demir çağı yerleşimlerinde bulunan boya bezemeli kil kabların biçim 

ve özelliği, yapımı, onların yarımınad kulanılan çomlekçi imalathaneleri incelenmekdedir. 

1. Orta Tunç Çağı’nın Bulguları 

Nahçıvan’ın Orta Tunç Çağı seramik mamulları sırasında kil kaplar çok sayıdadır. Onlar kilin rengine, yapısına 

ve süsleme tekniğine göre birbirinden farklı iki ana gruba ayrılırlar. Birinci grup pembe renkli boyalı kapları içerir. 

Bu tür kil kapların üretimi ve yayılması Azerbaycan arkeolojisinde “Boyalı kaplar kültürü” adı ile tanınır. “Boyalı 

kaplar kültürü” Nahçıvan’ın yanı sıra Urimiya havzası ve Doğu Anadolu’da da yaygındır. Azerbaycan’ın diğer top- 

raklarında boyalı kaplar Nahçıvan’daki gibi fazla değildir. Araştrmacı Veli Aliyev II Kültepe’nin statigrafisine göre 

“Boyalı kaplar kültürü”nü dört döneme ayırmıştır (Aliyеv, 1979: 43-89). Bu kültürün ilk dönemi için monokrom 

(bir boyalı) boyalı kaplar karakteristik olsa da, sonraki dönemlerde polikrom kaplar yaygındır. Monokom boyalı 

kaplarda kırmızının üzerine siyah renkle düz ve dalgalı çizgilerden oluşan çeşitli desenler çizilmiştir. Polikrom bo- 

yalı kapların üzerinde basit kompozisyonlu desenlerle yanı sıra karmaşık kompozisyonlu desenler de kullanılmıştır. 

Kapların üzerinin süslemesinde dalgalı, kesik çizgiler, üçgenler, küçük daireler, insan, kuş ve hayvan resimleri kul- 
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lanılmıştır. I Kültepe, II Kültepe, Şahtahtı, Nehecir, Yaycı, Çalhankala vb. arkeolojik yapılarından bulunmuş bu tip 

polikrom boyalı kapların bir grubu Göytepe’nin D ve C (Brown, 1951: 21-22), Haftavantepe’nin V, VI (Edwards, 

198: 189), Dingetepe’nin IV (Hamilin, 1977: 126) kültürel tabakasından bulunan bazı kaplarla benzerlik oluşturu- 

yor. Seramikçi fırınının yapılması bu dönemin en önemli olaylarından olmuştur. II Kültepe yerleşiminin Orta Tunç 

Çağı’na ait I., IV. yapı-inşaat kalıntılarından dairesel ve dikdörtgen biçimli seramik fırınlarının kalıntıları ve seramik 

yapımı emalathanesi bulunmaktadır (Aliyev, 1979: 31-34; Aliyev, Memmedova, 2011: 130). Fırınların ancak alt 

bölümü sağlam kalmıştır (tab.I) . Tüm fırınların kap biriken kısmı tamamen dağılmıştır. Onların biçim ve özelliğine 

göre “Ak deniz türlü” fırınlarla benzerlik oluşturduğunu söylemek olasıdır. Düşüncelerimizi kanıtlamak için kay- 

naklara baktığımızda “Ağ deniz türlü” fırınları, Hindistan’dan Mısır’a, Yunanistan’dan İspanya’ya, Anadolu’dan 

Kafkaslara kadar geniş bir coğrafyada görmek olasıdır. Emalathanede (atölyede) bulunan boya dolu, tamamen bo- 

yalı kaplar, çok sayıda basit ve boyalı çanak çömlek parçaları, seramikmi fırınları bu yerleşimin Orta Tunç Çağı’nda 

Nahçıvan’ın önemli seramik merkezlerinden biri olduğunu kanıtlıyor. 

 

Tablo I. Kültüpe yerleşiminde bulunmuş seramikçi emalathanesi ve fırınları 

 
(1-Seramikçi emalathanesinin planı; 3, 4-Seramikçi fırınları) (Aliyev, 1979) ; 2-Seramikçi emalathane- 

sinden bulunan kil kablar (Aliyev Aliyev, Memmedova, 2011) 

Orta Tunç Çağı’nın kil kapları üzerinde geometrik desenler yaygındır. Onlar üçgen, açı, daire, dalgalı, düz çizgi- 

ler ve diğer resimlerden oluşur (tab.II). Diğer süsler gibi onların da bir grubu başka yerlerden bulunan seramik- 

lerin üzerindeki resmilerle benzerlik oluşturuyor. Bu süsler noktalardan, dalgalı, çizgilerden : esasları yukarıya 

veya aşağıya doğru yönelik açılardan, tek veya bitişik üçgenlerden, açı, dikey, yatay, dalgalı, kavis (yarıdairesel) 

çizgilerden, dairelerden ve diğerlerinden ibaretdır. 

Tablo II. 

 

 

 

 

 

 

 

 
1, 4-Şərqi Anadolu (Erzurum Müzesi), 2-Yaycı (Şerur Muzesi), 3-Havtantəpə (Kuşnaryeva, Mar- 

kovin, 1994) 

Üçgen Nahçıvan’ın Orta Tunç Çağı seramikleri üzerinde en yaygın geometrik desendir (tab. III). Onlar tek ve 

birbirine bitişik biçimde çekilmiştir. A.A.Vayman üçgen deseninin Sümer kültüründe kadın sembolü olduğunu 

(Eneolit SSR, 1982: 60), A.Bullinq zikzaklar gibi onun da dağları sembolize ettiğini belirtmişlerdir (Yeviskov, 
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1988: 16). Kaynaklarda birbirine bitişik iki üçgenin sağlığı, ucu yukarı ve aşağı olan iki üçgenin kadını, suyu, 

yeraltı dünyayı, hükümdarlığı, erkeği, ateşi, ilahi güçleri, birbirine geçen üçgenlerin ilahi kuvveti, ateşle suyun 

birleşmesini sembolize ettiği hakkında bilgiler var (Rıbakov, 1966: 25). Güney Kafkasya’daki arkeoloji yerle- 

şimlerden bulunan üzerinde üçgenler çekilmiş seramikleri B. Kuftin Ortadoğu boyalı seramiğinin lokal seçeneği 

adlandırmıştır (Kuftin, 1941: 136). Bu tip ornamentli boyalı seramikler Boğazköy’de bulunan Hitit kültürüne ait 

seramiklerin üzerinde de bulunmaktadır (Zaxarov, 1927: 140). Üçgen bezemesi Humay Ananı simgeleyen sem- 

bollerden biri olarak Türk mitolojisinde geniş yer tutuyor (Qurbanov, 2013: 181). Halıcılıkta bu desen “elibelin- 

de”, “nazarlık” olarak adlandırılır. Birbirine bitişik biçimde çekilmiş üçgen resimleri prototürk kültürünün yaygın 

olduğu topraklarda çok sayıda bulunmuştur. Gemikaya (Bahşeliyev, 2002: resim 34; Müseyibli, 2004: 191, 248), 

Göyçe Gölü kaya resimleri (Qurbanov, 2013: 67), II Kültepe, Kızılburun (Bahşeliyеv, 2004: 118), Erzurum, İran 

seramiklerinde, Şumer, Elam işaretinde (Elimirzeyev, 2011: 189), Tripolye kültüründe (Qurbanov, 2013: 67), 

Orhun-Yenisey alfabesinde birbirine bitişik biçimde çekilmiş üçgen resimleri var. Orhun-Yenisey alfabesinde 

“k”, “u” sessiz harfini bildirir (Recebli, 2009: 67). 

 

Tablo III. 

1-Orhan Yenisey alfabesinin (Eski Türk alfabesinin) tam listesi, 4-Talli Bakun, İran, 11-Şirvan halısı (https:// 

www.facebook.com/ azerbaycanarasdirmalar/ Azerbaijani & Turkic World-Studies); 2-Erzurum müzesi; 3-Ge- 

mikaya (Bahşeliyev, 2002); 6-Şumer işareti, 8-Elam işareti (Elimirzeyevv, 2011); 5- II Kültepe, 7-Kızılburun 

(Bahşeliyev, 2004); 9- Tripolye kültürü; 10- Göyçe gölü kaya tasvirleri (Qurbanov, 2014); 12. Gemikaya (Mü- 

seyibli, 2004) 

 

Orta Tunç Çağı’nda zoomorfik desenler, hayvan resimleri de yaygındır. Onlar genellikle boyalı kapların üzerinde 

çekilmiştir. Kuş, keçi resimli seramikler Tunç Çağı yerleşimlerinde yeterince bulunmuştur. Yaycı, Kızılburun, I 

Kültepe, II Kültepe, Şahtahtı vb. yerleşimlerinden bulunmuş Orta Tunç Çağı boyalı kil kapların üzerindeki kuş 

resmileri basit ve bileşik kompozisyonda çekilmiştir. Bu resimlerin bazılarının benzerleri Kızlburun (Aliyev, 

1977: tab. 6, 2), Göytepe (Kuşnareva, Markovin, 1994: 130) vb. yerleşimlerinde bulunmuştur.Onlar seramik- 

çilerin sanatkarlık yeteneğinin yanısıra dini-ideolojik görüşleri, düşünce tarzı vb. bağlılık oluşturmaktadır (tab. 

IV). Onqon-kuş motifi de Türk mitolojisinde en yaygın motiflerden biridir. Bu motifin en geniş yayılması Hu- 

may adlı kuş ile ilgili efsane ve rivayetlerde yansımıştır. Humay adına ilk kez Gültekin abidesinde, daha sonra 

ise Tоnyuqukda rastlanmıştır (Tantekin, 2004: 113-114). Araştırmacılardan bir grubu her oğuz soy ve boyunun 

ayrıca kuş ongunu olduğunu belirtmişlerdir (Naki, 2011: 54-60). Bahaddin Ögel onqonları boy ve soylar üzere 

qruplandırırken Çebni-Şunqarı Humay biçiminde göstermiştir (Ögel, 1989: 365). 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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Tablo IV. 
 

 

1-Kızlburun (Aliyev, 1977); 2-Doğu Anadolu (Erzurum Müzesi); 

3, 4-Göytepe (Kuşnaryeva, Markovin1994) 
 

3. Son Tunç Çağı’nın Bulguları 
 

Nahçıvan seramikçileri tarafından Orta Tunç Çağı’nda olduğu gibi Son Tunç Çağı’nda da kil kaplar boyasız ve 

boyalı yapılmıştır. Son Tunç çağı yerleşimlerinden boya bezemeli seramiklerin bulunması “Boyalı Kaplar” kültü- 

rünün Son Tunç-Erken Demir Çağı’na dek devam ettiğini kanıtlıyor. Son Tunç Çağı’nın boya bezemeli seramik- 

leri Doğu Anadolu’da (Çilingiroğlu, 1990:169-173) olduğu gibi pоlikrоm boyalı olmuştur. Beyaz boyalı kaplar 

da bu çağa ait yerleşimlerden (I Kültepe ve Qazhan) bulunmuştur. Merkezi Avrupa ve Küçük Asya’dan Çin’e 

kadar geniş bir alanda yayılmış bu tür seramikler desenli seramikler gibi Hоcalı-Gedebey kültüründe yaygındır. 

Bu nedenle bu türlü seramiklerin Hocalı-Gedebey kültürünü yaratan aşiretlerle karşılıklı ekonomik-kültürel iliş- 

kiler sırasında Nahçıvan’a getirilmiştir. Nahçivan’daki Son Tunç Çağı yerleşimlerinde bulunmuş çanak, çöm- lek 

tipli kaplarla yanısıra çaydanlıklarda da Hоcalı-Gedebey kültürüne ait özellikler (yuvarlak kabartmalar) var. 

Çaydanlık türü kaplarda Hocalı-Gedebey kültürü için karakteristik olan yuvarlak kabartmalarla desenlenmiş kil 

kaplarda boya bezemenin uygulanması eski bir geleneğe dayandığını göstermektedir. Nahçıvan’daki arkeolojik 

yerleşimlerde bulunmuş boyalı kaplarda Doğu Anadolu, Hocalı-Gedebey kültürüne ait süslerin olması bu kül- 

türler arasında etkileşimin olduğunu, bunları üreten aşiretlerin köken olarak aynı olduğunu göstermektedir. Orta 

Tunç Çağı’nda olduğu bibi Son Tunç Çağı’nın kil kapları üzerinde de geometrik desenler yaygındır. Antropo- 

morfik ve zoomorfik süsler gibi geometrik desenlerin da belirli mantığa dayanarak geniş alanda yaygın olduğunu 

görürüz. Düşüncelerimizi kanıtlamak için kaynaklara baktığımızda Tripolye Kültüründe, Gamikaya, Göyçe gölü, 

Kazakistan kaya petroglifleri ile yanısıra, Altay ( Okladnikov, 1981, tab. 77, 2; tab. 93, 6), Sibirya (Okladnikova, 

1981: 11) vb. bu tür resimlerin olduğunu görürüz. Açı desenlerinin nesil artışını, yaşam ve dünya ağacını sem- 

bolize etmesiyle ilgili yeterli bilgiler var (Mifi narodov mira, 1991: 88). Açı biçimli işaretleri Çin herogliflerin- 

de çok sayıda görmek olasıdır (Fahreddin, 2010: 149). Kırık ve çapraz çizgilerin yağmurun, karın yağmasının 

sembolü olması hakkında da bilgiler vardı. Bazı araştırmalar çapraz çizgilerin akar suyu, dağların sıralı biçimde 

dizildiğini sembolize ettiğini söylemişler (Avşarova, 2014: 85-90). Kaynaklarda tek dalgalı çizgilerden oluşan 

bezemenin (ornamentin) damga adının “yılan”, çift çekilmiş dalgalı çizginin damga adının “ayak”, “dayak” ol- 

ması hakkında bilgiler vardır (Qurbanov, 2013: 247). “Şecereyi-Terakime” eserinde bu ornamentin damga adının 

“ilan” olduğu ve Ayhan oğuzlarının Yaparlı boyunun simgesi olması (Ebulqazi, 2002: 101), Orhun-Yenisey al- 

fabelerinde cingiltili “d” samitini bildirmesi kaydedilmiştir (Recebli, 2009: 33; Tekin, 2010: 85). Azerbaycan’ın 

bütün bölgelerinde olduğu gibi Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nde su ile ilgili yeterli efsane ve rivayetlerin olması 

dalgalı cizgilerin “su deseni”ni temsil etmesiyle mantıksal acıdan bağlılık oluşturur. Nahçıvan’ın hem Orta Tunç, 

hem Son Tunç Çağı seramik ürünleri üzerinde çekilmiş ilginç desenlerden bir kısmı yarım konsantrik resimler 

oluşturur (tab. V). Çalhankale, Karaçuk, Şahtahtı (Bahşeliyev, 2004: 106, şekil 16, 3-7), İliklikaya (Halilov, 2013: 

123) yerleşimlerinden bu tip seramikler bulunmuştur. Bu resmin anlamı ile ilgili yapılan araştırma sırasın- 
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da desenin gök kuşağına benzer olduğunu görürüz. Bu yüzden de resmi astral resim olarak düşünülebilir. Yarım 

konsantrik desenin yayılma alanı ile ilgili yapılan araştırma sırasında onun en eski örneklerinin Sümer, Elam 

işaretlerinde (piktogramlarında), Tripolye kültüründe (Qurbanov, 2013: 67), Bulgaristan’daki kaya üstü tasvirler 

arasında (Yengi, Bahtiyar, 2013: 77) olduğunu görürüz. Kaşgarlı Mahmud’un “Divan-Lugat-it Türk” eserinde 

oğuzların karabölükler, çuvaldarlar (Halilov, 2009: 20, 21) boylarının damgaları bu şekilde verilmiştir. Üçgen 

Nahçıvan’ın Orta Tunç Çağı seramikleri üzerinde en yaygın geometrik desendir. Onlar tek ve birbirine bitişik 

biçimde çekilmiştir. A. Vayman üçgen deseninin Sümer kültüründe kadın sembolü olduğunu (Eneolit SSR, 1982: 

60), A. Bullinq zikzaklar gibi onun da dağları sembolize ettiğini belirtmişlerdir (Yeviskov, 1988: 16). Kaynaklar- 

da birbirine bitişik iki üçgenin sağlığı, ucu yukarı ve aşağı olan iki üçgenin kadını, suyu, yeraltı dünyayı, hüküm- 

darlığı, erkeği, odu, ilahi güçleri, birbirine geçen üçgenlerin ilahi kuvveti, ateşle suyun birleşmesini sembolize 

ettiği hakkında bilgiler var (Mifi narodov mira, 1991: 272-273; Rıbakov, 1966:20-25). Güney Kafkasya’daki 

arkeoloji yerleşimlerden bulunan üzerinde üçgenler çekilmiş seramikleri B. Kuftin Ortadoğu boyalı seramiğinin 

lokal seçeneği adlandırmıştır (Kuftin, 1941: 136). Bu tip ornamentli boyalı seramikler Boğazköy’de bulunan Hitit 

kültürüne ait seramiklerin üzerinde de bulunmaktadır (Zaxarov, 1927: 114-152). 

Üçgen ornamenti Humay Ananı simgeleyen sembollerden biri olarak Türk mitolojisinde yaygındır (Qurbanov, 

2013: 161). Halıcılıkta bu desen «elibelinde», «nazarlık» anlamındadır. Birbirine bitişik biçimde çekilmiş üçgen 

resimleri prototürk kültürünün yaygın olduğu topraklarda çok sayıda bulunmuştur. Gemikaya (Bahşeliyev, 2002: 

resim 34; Müseyibli, 2004: 191, 248), Göyçe gölü (Qurbanov, 2013: 67) petrogliflerinde, II Kültepe, Kızılburun 

(Bahşeliyev, 2004: 118, şekil. 28, 3, 10), Erzurum, İran seramiklerinde, Şumer, Elam işaretinde (Elimirzeyev, 

e.a.e., s. 189), Tripolye kültüründe (Qurbanov, 2013: 67), Orhun-Yenisey alfabesinde (Recebli, r.r.e., s. 45) 

birbirine bitişik biçimde çekilmiş üçgen resimleri var. Orhun-Yenisey alfebesinde «k”, “u” sessiz harfini bildirir. 

Tablo V. 

 
1, 2-Çalhankale, 3. 4- Karaçuk, 5-Şahtahtı (Bahşaliyev, 2004); 6-İliklikaya (Halilov T); 7. Tripolye kültürü 

(Qurbanov, 2014); 11- Bolgaristan kayaüstü resmi (Yengi, Tuncay, 2013); 9-10, Şumer Elam işareti (Elimirze- 

yev, 2011: 191); 8-çuvaldarlar boyunun damgası, 12- karabölükler boyunun damgası (Halilov, 2009) 

Bazı seramiklerin üzerinde geometrik, zoomorfik resimlerin verilmesi seramikçilerin sanatkarlık yeteneğinin ya- 

nısıra dini-ideolojik görüşlerini de yansıtmaktadır. Sahtahtı yerleşiminde bulunmuş seramiklerden bazıları bu tip 

desenlidir. Oradan bulunmuş kil kaplardan birinde geometrik desenle birlikte vahşi at veya eşek, yırtıcı kuşlar belirli 

kompozisyonda çekilmiştir (Aqayev, 2002: tab. XII, 1). Kabın boğazında dikey hat, hattan aşağıda keçi, yabani eşek 

veya at, onlardan aşağıda ise kesişen çizgilerin kombinasyonundan oluşan kayış biçimli desen çekilmiştir. Keçi düz 

durmuş, vahşi at veya eşek ise arka kısma bakan durumdadır. Aralarında biraz iri ve farklı şekilde kesişen çizgiler- 

den oluşan desen, keçinin başı üzerinde kuş, onun yanında ise iki vahşi kurt var. Kurtlardan biri keçinin arka kısım- 

dan boynundan tutmuştur. İkinci canavar ise önden saldırmıştır (tab. VIII, 2). Diğer kabın üzerinde (Aliyev, 1977: 

tab. 4, 7) üst bölümde sadece kuş resmi çekilse de, ikinci orta bölümde keçiler, keçilerden yukarıda kurt, aşağıda 
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ise su kuşları çekilmiştir (tab. VIII, 1). Araştırmacı V. Aliyev bu kapların üzerinde hayvanların avlamak sahnesinin 

çekildiğini belirtmiştir (Aliyev, 1977: 59). Her iki grup görüntü yakın benzeri şimdilik Güney Kafkasya’nın aynı 

çağa ait olan yapılarında bulunmamıştır. Desenler arasında ortaya çıkan benzerlik her iki kabın süslenmesinde kuş, 

kurt, keçi, kesişen çizgilerin kullanılmasıdır. Gamikaya (Bahşeliyev, 2002: 98), Gobustan (Farecov, 2009: 150), 

Sibirya, Anadolu qayaüstü tasvirlerinde, Yaycı (Aliyev, 1077: 288), Şahtahtı (Abibullayev, 1982: 77), Torpaqala 

(Rzayev, 1992: 77) v.b seramiklerinde, Hocalı-Gedebey kültürüne ait tunç kemerlerin (Halilov, 1962: 70) üzerinde 

bu tip resimler çekilmiştir. Yırtıcı hayvanların parçalaması ile ilgili resimler Mezopotamya, Orta Asya, Karadeniz 

tasviri sanatı için karakteristik motiflerden birini oluşturuyor. Mezopotamya’dan Orta Asya, Karadeniz kıyılarına 

kadar geniş bir alanda bu tip resimler yaygındır (Flitner, 1958: 126). Resimlerde yırtıcı hayvanların öküz, keçi, geyik 

gibi kutsal hayvanlara saldırışı verilmiştir. Yaycı’da bulunan boyalı kaplardan birinin üzerinde de Şahtahtı seramiği 

gibi belli kompozisyonlu bu türlü resim çekilmiştir (Bahşeliyev, 2004: 111). Kabın gövdesinde önde bir küçük, 

ondan sonra iki büyük ve bir küçük keçi resmi, kabın boğaz bölümünde ise kuş resmi çekilmiştir. Bu görüntünün 

anlamı ile bağlı yapılan araştırma sırasında hayvanların sıra biçiminde, anne yavru biçiminde çekilmesine dayanarak 

orada verimlilikle ilgili sülietin yansıdığını tahmin edilebilir. Kaynaklara baktığımızda Gamikaya’da (Aliyеv, 2005: 

72-74), Tivi köyü çevresindeki kaya tasvirleri içerisinde (Halilov, 2008: 54-62), Göyçe Gölü çevresindeki boyalı 

küpelerden birinin üzerinde de bu tip resimlerin olduğunu görürüz. 

 

Tablo VI. 

Şahtahtı nekropolü (1-Aliyev, 1977; 2-Aqayev, 2002) 

 
Nahçıvan’ın Orta Tunç Çağı seramikleri gibi Son Tunç Çağı seramikleri üzerinde de keçiler çok sayıda karşımıza 

çıkmaktadır. Kuş resimleri gibi keçi tasvirleri de prototürk kültüründe yaygındır. Azerbaycan’ın diğer bölgeleriy- 

le yanısıra Nahçivan’da da keçi motifi, onunla ilgili efsane ve rivayetler yaygındır. Türk kültüründe keçi kutsal 

hayvan sayılır. O yüceliği, özgürlüğü, cesareti, kararlılığı temsil ediyor. Tanrının yeryüzündeki temsilcilerinden 

biri sayılır. Eski Türk kültürü tarihinde hükümdara olan bağlılığı da temsil eder Orta Asya’da ve Sibirya’da ya- 

şayan Türk halkları arasında Al-Albastı, Al karısı keçi biçiminde tasavvur edilmiştir. Tıvalılar aile ocağı ile ilgili 

törende başı sarı keçini (Sеyidоv, 1994: 16, 162). Altaylar çocuğun kötü ruhlardan korunmasında (Sеyidоv, 1969: 

89) dağ keçisinin kemiğini kullanmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Erzincan’ın Kemaliye İlçesi 

Dilli Vadisi’nde, Van’ın Çatak İlçesi Narlı Dağları’nda, Kars-Kağızman Geyiklitepe’de vb. eski yerleşim 

yerlerindeki kayaların üzerinde çok sayıda keçi resimleri bulunmaktadır (Necati, 2010: 6-7). Ortadoğu’nun MÖ 

IV. binyılın sonu-III. binyılın öncesine ait tasviri sanat örneklerinden Tepe Qavranın Erken Uruk, I Tel Hazine 

yerleşim yerinin Son Uruk Sülale çağına (M.Ö. IV binyılın sonu-III binyılın başları) (Munçayev, 2001: 11). Suz A 

yerleşim yerinin MÖ IV. binyılın ikinci yarısına ait mühürleri üzerinde çeşitli motifli keçi resimleri bulunmuştu 

(Çayld, 1956: 35). Araştırmacılardan L. Vulliye göre yırtıcı hayvanların tırnaklılara saldırması, onu parçalaması 

ile ilgili resimler zaferi sembolize etmiştir. Üzerinde bu tip resimler olan silindirik mühürler savaşta farklı asker- 
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lere askeri madalya gibi verilmiştir (Vulli, 1961: 81), E. Kuzmin böyle bir sonuca varmıştır ki, yırtıcı hayvanların 

tırnaklılara saldırması, onu parçalaması ile ilgili sahnelerde hayırla şerrin mücadelesini yansımıştır (Kuzmina, 

1972: 52). A. Qraça göre bu tür görüntüler iki etnik gruba ait totemlerin mücadelesi ve gücün tentenesi sembolize 

edilmiştir (Qraç, 1972: 30). M. Hartner bu tip görüntülerin astral olaylarla ilgili olduğunu kaydetmiştir (Hartner, 

1965: 1-16). Nahçıvan’ın Son Tunç Çağı kil kapları üzerinde bulunan ilginç hayvan resimlerinden biri de yılan- 

dır. Kızılburun, Şahtahtı kaplarının üzerinde kıvrılmış yılan üçgenler ve açılar arasında çekiliştir. Şahtahtı kapı 

üzerindeki yılan resmi biraz farklı biçimdedir. Orada birbirinin ardına iki yılan yapıştırılmış biçimde, kabartma 

teknik yöntemle çekilmiştir. Araştırmacı Veli Aliyev bu tip kapların ilaç saklamak için kullanıldığını belirtmiştir 

(Aliyev, 1977: 64, 66). Tasvirlerde bu kaplardan hangi amaçla kullanıldığı gösterilmekle yanısıra yılanla ilgili 

insanların dini-ideolojik görüşleri sembolik sembolik biçimde verilmiştir (tab. IX). 

Tablo VII. 

(Aliyev, 1977) 

 
Düşüncelerimizi kanıtlamak için kaynaklara baktığımızda Azerbaycan’la birlikte diğer Kafkasiya ülkelerinde, 

Mezopotamya’da, Anadolu’da, Mısır’da, Orta ve Güney Amerika’da vb. topraklarda yılan inancıyla ilgili çok 

sayıda arkeolojik ve etnografik malzemelerin olduğunu görürüz. Eski Sümer mitolojisinde Mezopotamya ve 

Elam arasındaki arazide Der şehrinin yerel tanrısı İştara’nın elçisi Nirah adlı bir yılan tanrısının olduğu belir- 

tilmiştir (Necati, 2016: 277-279). M.Ö. 3000 yıllara ait edilen “Gilqamıs” destanında “(Bilqamıs dastanı, 1999: 

55). Anadolu Türklerinde bu hayvanla ilgili ilginç bilgiler bulunmaktadır. Yılanın şer güçlerin himaye sembolü 

olması, onu öldürmeyin bu dünyada hayatın giderlerinin karşılanmasını bildirmesi hakkında çeşitli düşünceler de 

vardır. Efsane ve rivayetlerin yanısıra dünyanın birçok ülkesinde bu hayvanla ilgili arkeolojik malzemeler de 

tespit edilmiştir. Sarıtepe’de (Nerimanov, 1958: 38, tab. II, 2), Gürcistan’daki arkeolojik yapılarda (Kuftin, 1941: 

48, tab. XVIII) vb. yerleşimlerde yılan tasviri arkeolojik bulgular bulunmuştur. 

Sonuç 
 

Yapılan araştırma sirasında şunu söyleyebiliriz: Nahçıvan’daki arkeolojik yerleşimlerde bulunan çok sayıda boya 

bezemeli kablar Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’nin “Boyalı kaplar kültürü” nün en önemli merkezlerinden biri 

olmasıyla bağlılık oluşturuyor “Boyalı kaplar kültürü” Nahçıvan’ın yanı sıra Urimiya havzası ve Doğu Anado- 

lu’da da yaygındır. Orta ve Son Tunç çağı’nda Nahçivan’da seramik sanatı uzmanlaşmış üretim alanı olmuştur. 

Seramikçiliğin gelişimi sırasında kilden yapılan ürünlerin kalitesinin yanısıra desenleme motifi de artmıştır. Se- 

ramiklerin süslemesinde kulanılan desenler insanların dini-ideolojik görüşlerinin yanısıra sanatkarlık yeteneğiyle 

bağlı olmuştur. Desenlerde yerel özelliklerin yanısıra, diğer kültürlerle de benzerlik oluşturmaktadır. Süslemede 

yerel desenlerle yanısıra, diğer kültürlerle benzer özelliklerin bulunması farklı bölge insanlarının maddi ve mana- 

vi kültürlerinde benzerlığin olduğunu, her bir desenin derin bir anlamı olduğunu kanıtlamaktadır. Damga olarak 

kullanılanan desenlerin benzerleri daha çok prototürk kültürünün yayğın olduğu toprakları kapsamıştır. 
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Sanayi devrimi ve devamında ortaya çıkan ulus devletlerinin inşasın- 

da eğitim başat rol almıştır. Bu süreçten sonra genel anlamda eğitim, 

kurumları, müfredatları, programları ve politikaları belirgin tartışma 

alanları haline gelmiş ve bu alanlara atfedilen değer artmıştır. Bu kap- 

samda Türk Eğitim Tarihi dersi de bu temaları kapsamış ve Eğitim Fa- 

kültelerinin müfredatlarında yer almıştır. Eğitim Fakültelerinin mevcut 

programlarına göre bu ders zorunlu olarak her öğretmenlik progra- 

mında okutulmaktadır. Eğitim öğretimin temel paydaşlarından olan 

öğrenci ve öğretim elemanlarının; tarihsel süreç içerisinde toplumsal 

değişim dönüşümü görebilme ve eğitim ile diğer kurumlar arasındaki 

etkileşimi izleyebilme ve anlamlandırabilmesi için Türk eğitiminin tarihi 

hakkında bilgi sahibi olmaları elzemdir. Mevcut hiçbir durum dünden 

bağımsız var olabilme gerekçelerini oluşturamaz. Bu yönüyle düşünül- 

düğünde, farkındalık kaygısı taşıyan Türk toplumunun her bireyi için 

Türk eğitim sisteminin tarihsel değişim ve dönüşümü hakkında fikir 

sahibi olmak kıymetlidir. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyıllarında 

başlayan batılılaşma süreciyle birlikte eğitimde kayda değer adımlar 

atılmış ve bugünkü farklı eğitim kademeleri ve onlara ilişkin kurumları 

oluşturulmuş ancak bir türlü eğitim çok başlı ve eğilimli olma çelişki- 

sinden kurtulamamıştır. Cumhuriyetle eğitim nosyonu; bir bağımsızlık, 

kalkınma, aydınlanma aracı olarak görülmüş ve bu ruhla köklü değişik- 

likler ve çalışmalar yapılmıştır. Bugünün öğrencileri ancak yarının öğ- 

retmen adayları veya öğretmenleri, ülkelerinin eğitimine ilişkin gelişim 

süreçlerinden haberdar olmadan mevcut eğitim sistemi veya yapısını 

anlayamazlar. Bu yönüyle Türk Eğitim Tarihi kitabı eğitime ve onun ge- 

lişim süreçlerine ilgi duyan herkes için önemli bir kaynaktır. 
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ÖZET 
 

Bu araştırma, sınıf öğretmenlerinin pandemi sürecinde uyguladıkları uzaktan eğitime yönelik tutumlarını ve bu tu- 

tumlarına etki eden çeşitli faktörlere yönelik olarak cinsiyet değişkeninin etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmış- 

tır. Nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2020-2021 

Eğitim-Öğretim yılı ikinci yarıyılında, Osmaniye ilinde görev yapmakta olan 194 kadın ve 166 erkek olmak üzere 

toplam 360 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada Ağır (2007) tarafından geliştirilen 21 maddelik “Uzaktan 

Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” ile araştırmacılar tarafından hazırlanan 3 adet anket sorusu kullanılmıştır. Araştır- 

ma bulgularından elde edilen sonuçlara göre; sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının toplam 

ölçek puanları ortalamasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık belirlenmemiştir. Ölçek iki alt boyuttan oluşmakta- 

dır. “Uzaktan Eğitimin Avantajları” alt boyutu puan ortalamasının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

(p=.94); ancak “Uzaktan Eğitimin Sınırlılıkları” alt boyutu noktasında cinsiyete göre anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiştir (p=.033). Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim uygulama öz yeterlilik değerlendirme puanları ile cin- 

siyet arasında bir ilişki belirlenmemiştir (p >.05). Öğretmenlerin pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik eğitim 

alıp alma durumları ile cinsiyet arasında bir ilişki bulunmamıştır (p >.05). Öğretmenlerin son bir yıl içerisinde katıl- 

mış oldukları mesleki ve kişisel gelişim eğitim sayısı ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (p=.011). 

 

EXAMINATION OF CLASS TEACHERS’ ATTITUDES TOWARDS DISTANCE EDUCATION IN 

CONTEXT OF GENDER 

 

ABSTRACT 
 

This study was conducted to reveal the attitudes of classroom teachers towards distance education that they app- 

lied during the pandemic process and the effect of the gender variable on various factors affecting these attitudes. 

Descriptive survey method, one of the quantitative research methods, was used. The sample of the research con- 

sists of a total of 360 classroom teachers, 194 women and 166 men, working in Osmaniye in the second semester 

of the 2020-2021 academic year. In the study, Ağır (2007) “Attitude Scale Towards Distance Education” consis- 

ting of 21 items and 3 survey questions prepared by the researchers were used. According to the results obtained 

from the research findings; no significant difference was found in the mean total scale scores of primary school 

teachers’ attitudes towards distance education according to gender. The scale consists of two subdimensions. The 

mean score of the “Advantages of Distance Education” sub-dimension did not differ significantly by gender (p= 

.94); however, it was determined that there was a significant difference according to gender in the “Limitations 
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of Distance Education” sub-dimension (p=.033). According to the analysis, no significant gender difference was 

found in terms of the competencies of female teachers and male teachers for distance education (p > .05). ; No 

significant difference was found between female teachers and male teachers in terms of their participation towar- 

ds distance education (p > .05). According to the results of the analysis, a significant difference was determined 

between the professional development trainings attended by female teachers and male teachers (p=.011). 

1-Giriş 
 

Günümüzde bilim ve teknoloji alanında yaşanan değişim ve gelişmeleri göz önünde bulundurduğumuzda; kü- 

resel ağın dışında kalmak istemeyen ülkeler, hayatın her alanında toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilmek adına 

çaba harcamaktadır. 2019 yılı Aralık ayında ilk kez adını duyduğumuz ve Mart ayında ülkemizde de ilk vakanın 

görülmesi ile başlayan Covid-19 pandemisi sürecinde, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemiz de pek çok 

alanda kısıtlamaya gitmiştir. Bir yandan sağlıklı bir şekilde hayatın devam etmesini sağlamaya çalışırken, diğer 

yandan hayatın en minimal düzeyde de olsa devam edebilmesi için bir takım önlemler almıştır. Eğitim hayatının 

tamamen bitmemesi amacıyla alınan önlemler kapsamında her eğitim kademesinde acil uzaktan eğitime geçil- 

miştir (Telli- Yamamoto ve Altun, 2020). Kavram olarak uzaktan eğitim; öğrenen ve öğretenin aynı ortamda 

bulunmadığı durumlarda, teknolojik araçlar vasıtasıyla, senkron veya asenkron olarak, zamandan ve mekandan 

bağımsız şekilde gerçekleştirilen bir eğitim yöntemidir ( Kaya, 2002; Uşun, 2006) Uzaktan eğitim ile pandemi 

sürecinde uygulanan acil uzaktan eğitim birbirinden farklı uygulamalardır. Uzaktan eğitim bir seçenek iken; acil 

uzaktan eğitim ise zor dönemlerde, eldeki imkânlar ile ortaya konulan geçici ve mecburi bir durumdur (Bozkurt, 

2020). Yurtdışında 300 yıllık bir geçmişi olan uzaktan eğitim, ülkemizde yaklaşık 80 yıllık bir geçmişe sahiptir ( 

Bozkurt, 2017). Önceleri mektup ve posta ile başlayan süreç, teknolojinin gelişmesine bağlı olarak radyo, basılı 

yayınlar ve televizyon yayınları ile gerçekleştirilmiş; günümüzde ise internet aracılığıyla gerçekleştirilmeye ve 

her geçen gün hızla daha yaygın hale gelmeye devam etmektedir (Çoban, 2013; Demiray, 1999) . Uzaktan eğitim; 

zaman ve mekân kolaylığı sağlaması, ekonomik olması, maddi yetersizliğe sahip veya bedensel erişim zorluğu 

çeken bireylere fırsat eşitliği sunması, istenilen miktarda tekrar etme olanağı sunması, yaşam boyu öğrenmeyi 

sağlaması gibi avantajlar sağlar. Bunun yanında özellikle teknolojik donanım yeterliliği olmaması, teknoloji okur- 

yazarlık düzeyinin düşük olması, sosyal ve duygusal etkileşimin yetersiz olması veya hiç olmaması, ölçme ve de- 

ğerlendirmenin sağlıksız olması gibi dezavantajlara sahip olması da yapılan çalışmalarda karşımıza çıkmaktadır 

(Afroz vd., 2021; Ağır, 2007; Davis, Gough ve Taylor, 2019; Elitaş, 2017; Kavuk ve Demirtaş, 2021; Saygı, 2021; 

Tekinarslan ve Gürer, 2018; Thoms ve Eryılmaz, 2014; Uşun, 2006). Şüphesiz ki daha önceden uzaktan eğitimin 

isteğe bağlı olan bir seçenek olması, bu avantaj ve dezavantajların farkında olarak bu yöntemin tercih edilmesi 

durumu söz konusu iken; Covid-19 pandemisi sürecinde bunun bir istek değil; mecburi bir yöntem olması, süreci 

daha önce hiç deneyimlememiş olan öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin birçok güçlükle karşılaşmasına ve 

hazırlıksız olarak geçilen bu yönteme olan tutum ve bakış açısının da farklı niteliklerde olmasına neden olmuştur 

(Balaman ve Tiryaki, 2021) . Bu nedenle hem öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının belirlenmesi, 

hem de bu tutumlarına etki eden faktörlerin ortaya konması ileriki süreçlerde alınacak önlemlerin belirlenmesi 

ve bu tutumlarının değişmesi için önem arz etmektedir. Bu araştırma ile sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime 

yönelik tutumlarının cinsiyet ve mesleki gelişim eğitimleri yönünden incelenmesi amaçlanmıştır. 

2-Problem Durumu Ve Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmenlerinin pandemi döneminde ilk kez uyguladıkları uzaktan eğitime yönelik 

tutumlarını ve bu tutumlarının cinsiyete, mesleki gelişim eğitim alma durumlarına ve alınan mesleki gelişim 
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eğitimi sayısına göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara 

cevap aranmaya çalışılmıştır: 

1. Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik tutumları ne düzeydedir? 

2. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyeti ile uzaktan eğitime yönelik tutumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır? 

3. Sınıf öğretmenlerinin cinsiyeti ile uzaktan eğitime yönelik eğitime katılma durumları, katıldıkları eğitim sa- 

yısı ve uyguladıkları uzaktan eğitim öz değerlendirme puanları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 

3-Yöntem 
 

Bu bölümde araştırmanın deseni, evren ve örneklemi, ölçme aracı, geçerlik ve güvenirlik çalışması ile verilerin 

analizi açıklanmaktadır. 

3.1. Araştırma Deseni 
 

Bu araştırmada nicel araştırma modellerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Betimsel tarama, çok sayıda 

örneklemin bir konuya ilişkin görüşlerinin ya da ilgi, tutum, yetenek, beceri vb. özelliklerinin belirlendiği araş- 

tırmalardır ( Büyüköztürk vd., 2019). 

3.2. Örneklem/Araştırma Grubu 
 

Araştırma 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılı ikinci yarıyılında, Osmaniye ilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

okullarda görev yapmakta olan 196 kadın ve 164 olmak üzere toplam 360 sınıf öğretmeni ile gerçekleştirilmiş- 

tir. Katılımcıların bilgileri Tablo 1’de verilmiştir: 

Tablo 1.Sınıf Öğretmenlerinin Demografik Bilgileri 
 

Değişkenler  N % 

Cinsiyet Kadın 194 53,9 

 Erkek 166 46,1 

 Toplam 360 100 

 

3.3. Veri Toplama Aracı ve Uygulama: 

Araştırmada Ağır (2007) tarafından hazırlanan “Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Ölçeği” gerekli izinler alınarak 

kullanılmıştır. Ölçek 21 maddelik ve 5 li likert tarzında hazırlanmıştır. “Uzaktan Eğitimin Avantajları” ve “Uzak- 

tan Eğitimin Sınırlılıkları” olmak üzere iki alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek en alt puan 21, en 

üst puan ise 110 puandır. Ölçeğe ek olarak araştırmacılar tarafından cinsiyet, mesleki gelişim eğitimine katılma 

durumları ve katıldıkları mesleki gelişim eğitimi sayısını anlamak amacıyla “Kişisel Bilgi Formu” eklenmiştir. 

Süreçte yüz yüze eğitim uygulanmadığından dolayı, veriler çevrimiçi anket aracı aracılığıyla toplanmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi: 
 

Elde edilen veriler SPSS 20 paket programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Öncelikle uygulanacak analize karar 

vermek için normallik testi uygulanmış ve verilerin normal dağıldığı görülmüştür. Sınıf öğretmenlerinin uzaktan 

eğitime yönelik genel tutumlarının belirlenmesi amacıyla betimleyici analiz uygulanmış, cinsiyete göre farklılık 

olup olmadığını anlamak amacıyla da bağımsız değişkenler t-testi analizi yapılmıştır. Mesleki gelişim eğitimleri- 
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ne katılma durumlarının ve katıldıkları mesleki gelişim eğitimi sayısının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadı- 

ğını anlamak amacıyla ki-kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. 

4-Bulgular: 

Araştırma verilerinden elde edilen sonuçlara göre sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik tutum düzeyle- 

rini gösteren tablo, Tablo 2’de verilmiştir: 

Tablo 2. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum Düzeyleri 
 

 N X̄ Ss Düzey 

Uzaktan Eğitime Yönelik Tutum 360 52,88 13,66 Orta 

Tablo 2 incelendiğinde ölçekten elde edilen genel ortalama puanı (X̄ =52.88) olarak hesaplanmıştır. Araştırmaya 

katılan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının pozitif yönde ve orta düzeyde olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı fark- 

lılık olup olmadığının belirlenmesi amacıyla uygulanan bağımsız örnekler t-testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir: 

Tablo 3. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları ile Cinsiyete Değişkeni Arasındaki Farka 

Yönelik t-Testi Sonuçları 

Cinsiyet N X̄ Ss t sd p 

Kadın 194 2,51 ,683 -,076 358 ,940 

Erkek 166 2,52 ,612    

Tablo 3’e göre kadın öğretmenlerin uzaktan eğitime karşı tutum puanı X̄ = 2.51 ve erkek öğretmenlerin tutum 

puanı X̄ = 2.52’dir.İki grubun tutum puanları arasında fark olmadığı görülmektedir. Bağımsız değişkenler t- Testi 

sonuçlarına göre (p=.94>0.05) olduğundan kadın ve erkek öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumları ara- 

sında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik eğitime katılma durumları ile cinsiyet arasında bir ilişki 

olup olmadığını anlamak amacıyla ki-kare bağımsızlık testi uygulanmıştır. Analiz sonuçları Tablo 4’te verilmiştir: 

Tablo 4. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Uzaktan Eğitim Uygulamasına Yönelik Eğitimlere 

Katılma Durumları ile Cinsiyet Değişkeni Arasındaki İlişki 
 

Eğitime Katılma Durumları   

Kadın 

Cinsiyet  

Erkek 

Toplam 

Zorunlu Olarak Eğitime Katılma f 30  26 56 

 % 15,5  15,7 15,6 

Gönüllü Olarak Eğitimlere Katılma f 88  62 150 

 % 45,3  37,3 41,6 

Hiç Eğitime Katılmama f 76  78 154 

 % 39,2  47 42,8 

Toplam f 194  166 360 

 % 100  100 100 

X² (1) = 2.84, p= .584      

 

Tablo 4 incelendiğinde uzaktan eğitim ile ilgili mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine, 30 kadın ve 27 erkek 

öğretmenin zorunlu olarak katıldığı; 88 kadın ve 61 erkek öğretmenin gönüllü olarak katıldığı; 76 kadın ve 78 

erkek öğretmenin ise hiçbir eğitime katılmadığı görülmektedir. Yapılan ki-kare analizi sonucunda, uzaktan eği- 
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time yönelik eğitimlere katılma durumları ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır 

(p=.584 >.05). 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin son 1 (bir) yıl içerisinde katıldıkları mesleki ve kişisel gelişim eğitim sayıla- 

rının cinsiyet değişkeni ile ilişkili olup olmadığını anlamak amacıyla uygulanan ki-kare analizi sonuçları Tablo 

5’te verilmiştir: 

Tablo 5. Sınıf Öğretmenlerinin Son Bir Yıl İçerisinde Katıldıkları Mesleki ve Kişisel Gelişim Eğitim Sayısı ile 

Cinsiyet Değişkeni Arasındaki İlişki 

Alınan Eğitim Sayısı   
Kadın 

Cinsiyet  
Erkek 

Toplam 

Hiç Eğitim Almadım f 31  29 60 

 % 16  17,5 16,7 

1-3 Arası f 68  85 153 

 % 35,1  51,2 42,5 

4-6 Arası f 49  29 78 

 % 25,3  17,5 21,7 

7-10 Arası f 18  7 25 

 % 9,3  4,2 6,9 

10 ve Daha Fazla f 28  16 44 

 % 14,4  9,6 12,2 

Toplam f 194  166 360 

 % 100  100 100 

X² (1) = 13.1, p= .011* 

Tablo 5 incelendiğinde, son 1 yıl içerisinde 31 kadın ve 29 erkek öğretmenin “Hiçbir” eğitime katılmadığı, 68 

kadın ve 85 erkek öğretmenin “1-3” arası eğitime katıldığı, 49 kadın 29 erkek öğretmenin “4-6” arası eğitime 

katıldığı, 18 kadın ve 7 erkek öğretmenin “7-10” arası eğitime katıldığı, 28 kadın ve 16 erkek öğretmenin “10’dan 

fazla” sayıda eğitime katıldığı görülmektedir. Yapılan ki kare analizi sonucunda cinsiyet değişkeni ile öğretmen- 

lerin katıldıkları eğitim sayısı arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır (p=.011< .05). Buna göre cinsiyet 

değişkeni alınan eğitim sayısı üzerinde etkilidir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin uyguladıkları uzaktan eğitime yönelik yaptıkları öz yeterlilik değerlendirme 

puanlarının cinsiyet değişkeni ile arasında bir ilişki olup olmadığına yönelik yapılan ki kare analizi sonuçları 

Tablo 6’da verilmiştir: 
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Tablo 6. Sınıf Öğretmenlerinin Kendi Uyguladıkları Uzaktan Eğitim Yeterlik Algıları ile Cinsiyet Değişkeni 

Arasındaki İlişki 
 

Uzaktan Eğitim Öz Cinsiyetiniz Toplam 

Değerlendirme Puanları 
Kadın Erkek  

1-4 Puan f 27 20 47 

“Yetersiz” % 13,9 12,0 13,1 

5-6 Puan f 26 25 51 

“Orta” % 13,4 15,1 14,2 

7-8 Puan f 84 69 153 

“İyi” % 43,3 41,6 42,5 

9-10 Puan f 57 52 109 

“Yeterli” % 29,4 31,3 30,3 

Toplam 
f
 194 166 360 

% 100 100 100 

X² (1) = .58, p= .899 
 

Tablo 6 incelendiğinde, uzaktan eğitim uygulaması öz değerlendirme puanlarına göre; 27 kadın ve 20 erkek öğ- 

retmenin kendilerini “Yetersiz” algıladıkları, 26 kadın ve 25 erkek öğretmenin kendilerini “Orta” düzeyde algıla- 

dıkları, 84 kadın ve 69 erkek öğretmenin kendilerini “İyi” düzeyde algıladıkları, 57 kadın ve 52 erkek öğretmenin 

ise kendilerini “Yeterli” düzeyde algıladıkları görülmektedir. Öğretmenlerin çoğunluğunun kendilerini uzaktan 

eğitim uygulama noktasında yeterli gördüklerini söyleyebiliriz. Yapılan ki- kare analizi sonucunda cinsiyet de- 

ğişkeni ile öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulama öz değerlendirme puanları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı 

saptanmıştır (p=.899>.05). 

5-Sonuç Ve Öneriler: 

Yapılan çalışmada sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının “Orta” düzeyde ve pozitif yönde 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca göre, sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimin avantajlarını ve sınırlılıkla- 

rını aynı oranda yaşadıkları sonucunu çıkarabiliriz. Alanda yapılan araştırmada benzer sonuca ulaşan çalışmalar 

mevcuttur (Ağır, 2007; Ergin, 2010; Gök, 2011; Kütükçü, 2020; Süer vd. , 2005; Ülkü, 2018). Akman (2021) 

araştırmasında öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının “Orta” düzeyin altında ve olumsuz olduğu so- 

nucuna ulaşmıştır. Yumbul (2021) lise öğretmenleri ile yapmış olduğu çalışmada öğretmenlerin ortalamanın üs- 

tünde ve olumlu bir tutuma sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır. Alshammari (2021) ise ortaöğretim kademesinde 

görev yapan öğretmenlere yönelik yapmış olduğu çalışmada, öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutumlarının 

“Yüksek” derecede olduğu sonucuna ulaşmıştır. Uzaktan eğitime yönelik tutum düzeyinin yükselmesi için, kar- 

şılaşılan sınırlılıkların ve dezavantajların mümkün ölçüde giderilmesi, öğretmenlerin teknopedagojik yeterlilik 

düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmalar ve eğitimler düzenlenmesi, özellikle özdenetim becerisi düşük olan 

küçük yaş grubu öğrencilerin velilerine yönelik eğitimler düzenlenmesi, veli desteğinin artması için çalışmalar 

planlanmasını çözüm olarak önerebiliriz. 

Cinsiyet değişkeni ile öğretmenlerin uzaktan eğitime yönelik tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunma- 

mıştır. Ağır (2007), Akman (2021), Ergin (2010), Kütükçü (2020), Tzivinikou, Charitaki ve Kagkara (2021) ben- 
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zer şekilde uzaktan eğitime yönelik tutumun cinsiyete göre değişkenlik göstermediği sonucuna ulaşmıştır. Ülkü 

(2018) her ne kadar cinsiyet ile tutum arasında anlamlı bir farklılık olmasa da, kadın öğretmenlerin puanlarının 

erkek öğretmenlere oranla daha yüksek olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Yumbul (2021) ise erkek öğretmenlerin 

tutum puanlarının kadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Bunda cinsiyet doğrudan etken 

olmayabileceği gibi, diğer değişkenlerin etkisinin de olduğunu düşünerek, diğer araştırmacılar tarafından farklı 

yerlerde çalışan öğretmenlere, farklı değişkenleri de kullanarak çalışmalar yapılması faydalı olabilir. 

Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimlerine katılma durumları ile cinsi- 

yet değişkeni arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Analiz sonuçlarına baktığımızda 149 öğretmenin gönüllü 

olarak eğitimlere katılmış olması, 57 öğretmenin zorunlu olarak katılması, 154 öğretmenin ise hiçbir eğitime 

katılmamış olması, uzaktan eğitime yönelik tutumun orta düzeyde olması ile ilişkili bulunmuştur. Ağır (2007) 

çalışmasında uzaktan eğitime yönelik bilgisi olmayan öğretmenlerin tutum düzeylerinin daha düşük olduğu; Hor- 

zum, Albayrak ve Ayvaz (2012) ile Kütükçü (2021) ise uzaktan eğitime yönelik eğitim alma durumu ile tutum 

düzeyi arasında bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmıştır. 

Sınıf öğretmenlerinin son 1 yıl içerisinde katılmış oldukları mesleki ve kişisel gelişim eğitim sayısı ile cinsiyet 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Elde edilen verileri göz önüne aldığımızda aslında öğretmenlerin büyük 

çoğunluğunun bir tane dahi olsa eğitim almış olduklarını görmekteyiz. Bu noktada doğrudan uzaktan eğitimle 

alakalı olmayıp, farklı konularda gelişim için çaba harcadıkları sonucunu çıkarabiliriz. Ancak 60 öğretmenin 

hiçbir eğitime katılmamış olması yine dikkat çekicidir. Sürekli ve hızlı gelişen çağımızda öğretmenlerin yaşam 

boyu öğrenmelerine önem vermeleri, sürekli kendilerini güncel tutmaları eğitimin kalitesi açısından gerekli ve 

önemlidir (Öztürk, 2006). Özellikle nitelikli bir uzaktan eğitimin planlanması ve uygulanması için öğretmenlere 

uygulamaya yönelik daha nitelikli hizmet içi eğitim kurslarının planlanması faydalı olacaktır. 

Sınıf öğretmenlerinin kendi uyguladıkları uzaktan eğitime yönelik öz yeterlilik algıları ile cinsiyet arasında bir 

ilişki saptanmamıştır. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu uyguladıkları uzaktan eğitimde kendilerini iyi ve ye- 

terli düzeyde algılamaktadır. Öğretmenlerin neredeyse yarısının uzaktan eğitime yönelik bir eğitim almamasına 

rağmen kendilerini yeterli bulmaları araştırmada dikkat çeken diğer bir noktadır. Bu noktada öğretmenler uzaktan 

eğitimi MEB tarafından uygulanan acil uzaktan eğitim olarak algılamış olabilirler veya teknoloji kullanımı nok- 

tasında sıkıntı yaşamadıkları için kendilerini yeterli görmüş olabilirler. Bu bağlamda bunu anlayabilmek amacıy- 

la daha kapsamlı ve nitel çalışmalar yapılabilir. 
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TM: 039  
 

ÖĞRETMENLERİN ETİK İKİLEME YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ 

(İSTANBUL İLİ ÖRNEĞİ) 

Nazlı Doğan, 

Yıldız Teknik Üniversitesi 

ÖZET 
 

Eğitim hayatında yer alan öğretmenlerin karşılaştıkları etik ikilemlerin konu edildiği bu araştırmanın amacı öğ- 

retmenlerinin yaşadıkları etik ikilemleri belirlemek ve bunlarla nasıl baş ettiklerini saptayamaya çalışmaktır. 

Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Bu Araştırmanın ça- 

lışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Araştırmada çalışma 

grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde görev yapan 3 Sınıf, 2 Özel Eğitim, 2 Okul Öncesi, 

2 İngilizce, 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi branşlarında ilkokullarda görev yapan toplam 11 öğretmen oluştur- 

maktadır. Veriler, yarı yapılandırılmış görüşme soruları hazırlanarak görüşmeler Covid 19 pandemisi nedeniyle 

internet bağlantısı ile ZOOM toplantı uygulaması üzerinden bilgisayar ortamında görüntülü olarak gerçekleştiril- 

miştir. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

Çalışmalarda elde edilen bulgular çerçevesinde etik ikilemin tanımlaması, yaşanan etik ikilem, etik ikilemin 

etkisi, etik ikilemin nedenleri etik ikilemle başetme şeklinde 5 tema ve bağlı kategorileri ortaya konulmuştur. 

İncelemede öğretmenlerin etik ikilem konusunda etik kavramından ziyade ikilem kavramına dair görüş bildirdik- 

leri, yaşanan etik ikilemin nedenleri arasında öğretmenlerin kendilerini yasal güvence altında hissetmemelerinin 

önemli bir etkisinin olduğu ve etik ikilemlerle baş etme yollarına dair net bir fikirlerinin olmadığı belirlenmiştir. 

Çalışmanın sonuçları politika yapıcılara, uygulayıcılar ve bu konuda araştırma yapacaklara öneriler sunulmuştur. 

 

ABSTRACT 

 
DETERMINING TEACHERS ‘VIEWS ON ETHICAL DICTION (ISTANBUL CITY EXAMPLE) 

 
The aim of this study, which deals with the ethical dilemmas faced by teachers in education, is to identify the ethical 

dilemmas faced by teachers and try to determine how they cope with them. Phenomenology, one of the qualitative 

research designs, was used in the study. The study group of this study was determined by criterion sampling met- 

hod, which is one of the purposeful sampling methods. The study group consists of 11 teachers working in primary 

schools in the branches of 3 Classes, 2 Special Education, 2 Preschool, 2 English, 2 Religious Culture and Moral 

Knowledge, working in Istanbul in the 2020-2021 academic year. The data were prepared semi-structured interview 

questions and the interviews were conducted in computer environment via the ZOOM meeting application via inter- 

net connection due to the Covid 19 pandemic. Collected data were analyzed using content analysis method. 

Within the framework of the findings obtained in the studies, the definition of ethical dilemma, the ethical dilem- 

ma experienced, the effect of the ethical dilemma, the causes of the ethical dilemma, 5 themes and related cate- 

gories were discussed: coping with the ethical dilemma. In the study, it was determined that teachers expressed 

their opinions on the concept of dilemma rather than ethical dilemma, teachers’ not feeling legally secure among 

the reasons of the ethical dilemma had an important effect and they did not have a clear idea of the ways to cope 

with ethical dilemmas. Suggestions are presented to those who will do research on the subject. 
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BÖLÜM I. GİRİŞ 
 

Öğretmenlerin etik ikileme yönelik görüşlerinin belirlenmesinin incelendiği çalışmanın bu kısmında problemin 

saptanması kapsamında, araştırmanın amacı ve alt amaçları, araştırmanın önemi, sınırlılıkları, sayıltıları ve ta- 

nımlara yer verilmektedir. 

1.1. Çalışmanın Problemi 
 

İkilem; iki olgu içerisinden birinin seçilmesi durumudur. Bu iki olgu hali talep edilen veya edilmeyen her türlü 

olumlu ve olumsuzluğu içerisinde barındırabilir. Bu nedenle insan bir seçimle karşı karşıya kalabilmektedir. Yapılan 

seçimin sonucu kişi için bağlayıcıdır. İkilemler arasındaki seçim hali insanların var olması birlikte vardır ve önce 

basit şeyler arasındaki bir seçimken sonraları zor durumlar arasındaki seçimlere doğru evrilmeye başlar. Buradaki 

asıl durum yapılacak seçimin sonuçlarının neler olacağıyla ilgilidir. Kuşatıcı sonuçlar mı meydana gelecektir yoksa 

bireysel durumlar adına sonuçlar mı ortaya çıkacaktır. Tam da bu aşamada etik ortaya çıkmaktadır (Çelik, 2019). 

Etik hayatın her alanında var olmaktadır. Çalışmanın kapsamı gereği burada eğitim alanındaki etik değerlendirilmek- 

tedir. Öğretmenlerin karşı karşıya kaldıkları etik sorunlar her an değişkenlik göstermektedir. Toplumsal alandaki de- 

ğişimlerle birlikte öğretmenlerin öğrencilerle, velilerle, okul yöneticileri ve diğer öğretmenlerle ilişkilerinde de değiş- 

kenlikler artmaktadır. Bu da etik davranışların şekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. “Etik davranışlar, başkalarına 

dair ahlaki sorgulamalarda bulunan ve bazı uygulamalarla ilgili övgü ya da yergi yapan herkesi ilgilendirmektedir” 

(Haynes, 2002, 17). Eğitimdeki kaliteye yönelik algılamaları eğitimcilerin etik davranışları ve eylemleri belirlemek- 

tedir. Eğitimciler etik ilkeler kapsamında gerçekleştirdikleri uygulamalarında öğrenciler arasında ayrım yapmazlar 

her öğrenciye eşit ve adil davranarak sorumluluklarını da yerine getirirler. Gerek kurumlarda aynı mesleği paylaştığı 

bireylerle veya yöneticileriyle, gerekse de öğrencileriyle dürüst, saygın bir iletişim sağlarlar. Bunun yanında okul yöne- 

ticisinden beklenen etik liderlik göstermesidir; içten, güvenilir, dürüst, hak ve adalet unsurlarına bağlı olmalıdır. Bütün 

organizasyon el örgütlenmelerin temeli sürekliliklerini ve devamlılıklarını sağlamaktır. Örgütü hedefleri kapsamında 

devamlılığını sağlamak örgütteki insan ve maddi kaynaklarını etkili şekilde kullanmakla gerçekleşmektedir. 

Eğitim yönetiminin özel bir alan uygulanması okul yönetiminde okul içindeki ve dışındaki insanların okulun 

hedeflerine uygun şekilde eyleme geçirilebilmesi için yöneticilerin eğitim yönetiminde ve davranış bilimleri di- 

siplinleri çerçevesinde yeterli donanıma sahip olması gerekmektedir. Öğretmenler, mesleki yaşamlarında pek çok 

etik ikilemle karşılaşmaktalar (Bucholz vd. 2007, 62; Koç, 2010, 15). Bu ikilemlerin belirlenmesi öğretmenlik 

mesleğinin anlaşılması noktasında önemlidir (Shapira-Lishchinsky, 2011, 650). Bu bakış açısıyla yapılan çalış- 

mada, etik ve etiğe dair yaklaşımlar, öğretmenlik mesleği ve etikle olan ilişki durumu değerlendirilmektedir. 

1.2. Araştırmanın Amaç ve Alt amaçları 

Bu araştırmada öğretmenlerin karşılaştıkları etik ikilemlerin neler olduğu ve etik ikilemlerle baş etme yollarının 

belirlenmesi amaçlanmıştır. Bununla birlikte; 

• Öğretmenlerin, meslek hayatında etik/ahlaki ikilemi nasıl tanımladıkları, 

• Öğretmenlerin, en çok hangi konularda etik ikilemle karşılaştıkları, 

• Öğretmenlerin meslek hayatında yaşadığı etik ikilemlerin nedenleri, 

• Öğretmenlerin meslek hayatınızdaki etik ikilemlerin üstesinden gelmek için nasıl bir yol izlediklerini an- 

lamaya çalışmakta amaçlar arasında yer almaktadır. 
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1.3. Araştırmanın Önemi 
 

Her meslek dalının kendine özgü etik unsurları bulunmaktadır ve bireylerin bu unsurlara göre karar vermeleri ve 

uygulamalarda bulunmaları beklenmektedir. Öğretmenlerin, mesleki yaşamlarında pek çok etik ikilemle karşı- 

laşmaktadırlar. Bu ikilemlerin belirlenmesi öğretmenlik mesleğinin anlaşılmasında önemlidir. Bu bağlamda ele 

alınan bu çalışma öğretmenlerin karşılaştıkları etik ikilemleri belirlemek üzere çalışmanın amaçları çerçevesinde 

alan yazına küçük bir katkı sunması bakımından önemlidir. 

1.4. Sınırlılıklar 
 

İstanbul ilinde 2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde ilköğretim okullarında çeşitli branşlarda öğretmenlik 

yapan katılımcılarla çalışmanın yürütülmesi planlanmıştır. Ancak bu sayılara ulaşmak günün koşulları içerisinde 

oluşturamadığı gerekçesiyle 11 katılımcı ile araştırma tamamlanmıştır. Covid-19 pandemi süreci kapsamında 

uzaktan eğitim nedeniyle katılımcı sayısı bu şekilde oluşturulmuş bu da çalışmanın bir sınırlılığı olarak ortaya 

çıkmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenler Esenler, Zeytinburnu, Bağcılar ilçelerinden seçilmiştir. Bu araştırma- 

nın sonuçları öğretmenlerin görüşme sorularıma verdiği cevaplarla sınırlıdır. 

1.5. Sayıltılar 
 

Katılımcıların tüm sorulara yeterli şekilde ve özveriyle cevaplar verdikleri varsayılmıştır. 
 

1.6.Tanımlar 
 

Etik: Genelde geçmiş, şimdi ve gelecek zamanda bireylerin tutum ve eylemlerinin iyi ya da kötü, doğru veya 

yanlış şeklinde değerlendirildiği evrensel ilkeler tamamı olarak tanımlanmaktadır (Yatkın, 2008, 213). 

Ahlak: İyiliğe varmak için kişinin uymak zorunda kaldığı manevi durumlar ve bunlara dair kurallar olarak tanım- 

lanabilir. 

Etik İkilem: Eşit olarak talep edilen fakat karşılıklı çelişkileri olan iki eylemin oluşturduğu bir durumdur. 

Karar verme: Olaylar ve olgularla ilgili olarak var olan alternatifler içerisinde uygun olanın tercih edilmesidir. 

Öğretmenlik Meslek İlkeleri: Öğretmenlik mesleği için belirlenmiş olan kurallar bütünüdür. 

BÖLÜM II. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 
 

Çalışmanın bu kısmında etiğe dair temel kavramlar, etikle ilgili yaklaşımlar, örgütsel, mesleki ve yönetsel etiğe, 

eğitim yönetimine, etik karar verme süreçlerine ve etik ikilem kavramına ve ilgili çalışmalara yer verilmektedir. 

2.1. Etik 
 

Hayatın pek çok alanında sıklıkla kullanılan etik kavramının kökenleri Yunancaya dayanmaktadır ve toplumsal 

duygu olarak ifade edilen ethos kelimesinden türetilmiştir (TÜSİAD, 2005, 49). Etik, Yunanca ’da iyi bir varo- 

luş tarzı, bilgece bir eylem yolu arayışı ve pratik varoluşu iyi bir tasarım çerçevesinde düzenleyen felsefenin bir 

parçası olarak görülmektedir (Badiou, 2004, 17). Pieper’a (2002, 30) göre etik töre ve alışkanlıklar anlamına 

gelmektedir ve eylemler törelerden ayrılmadan eğitimle düzenlemeyi bilen bireylerin, toplum tarafından kabulle- 

nilen ahlak kurallarına uygun şekilde davranış sergilemesi olarak görülebilir. Dolayısıyla etik törelerin, alışkan- 

lıkların ve genel ahlak kurallarının uygulandığı bir alanı göstermektedir. 
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Etik, felsefede ahlaki değerlerle ilgili olan alt bir çalışma alanı olarak görülmektedir (Cevizci, 2015, 11). Etik, 

ahlaki eylem ve kuralların dayanak noktalarını ve yöneldikleri değerleri ortaya koyan bir disiplindir. Başka bir de- 

yişle etik, başkalarıyla iyi bir yaşam sürmenin nasıl olacağı konusunda kişisel düşünme biçimidir. Etik bu anlamda 

iyi/kötü ayırımı yapar. Etik, davranışlara felsefi bir bakış açısı ile anlam kazandırmaya çalışır ve “doğru-yanlış, 

ödev-yükümlülük, toplumsal sorumluluk” kavramlarını sorgular (Usta, 2012, 404). Etiğin özgün konusu insan ve 

insana dair her şey olduğu gibi tutum ve davranışları da olmaktadır. Etik genel olarak toplumlarda insanların uy- 

ması gereken kurallar bütünü olarak görülse de toplumun kültüründen dini inançlarından ekonomik koşullarından 

da etkilenmektedir. Bu nedenle, etik ilkeler referans alınırken asgari standartların varlığı da gözden kaçmamalıdır. 

2.1.1. Etik Yaklaşımlar 
 

Antikçağlardan beri oluşturulmaya çalışılan etik yaklaşımların tamamında ortak olan temel hedef insan eylem- 

lerinin nedenlerini belirlemek olmuştur. İradi bir eylemde bulunabilme olanağına sahip bir varlık olan insan, 

eylemlerinde neyi odak noktası olarak belirleyeceği veya neyi hedef olarak belirleyeceği sorusu önemli bir yer 

tutmuştur. Bu durum insanın eylemlerinde sonuçlar kısmında mı yoksa niyetler kısmındaki ahlaki arayışı belirle- 

mek anlamına gelir ki burada da etik yaklaşımlara değinmek çalışma açısından önemli görülmektedir. 

Teleolojik yaklaşımlar ahlaki olan eylemlerin değerini belirleyenin eylemin ortaya koyduğu sonuç olduğunu ile- 

ri sürerken, deontolojik yaklaşımlar ise sonuçların da ötesinde doğru eylem sorunsalına yönelmekte ve eylemin 

doğruya da yanlış olması eylemin sonuçlarından bağımsız şekilde değerlendirilerek önemli görülenin niyet olduğu 

vurgulanmaktadır. Teleolojik yaklaşımda belli eylemler ve eylem türlerinin sonuçlarının gözetilmesi ön plana çık- 

maktadır. Buna karşın deontolojik yaklaşımlarda eylemin belli bir ilke ya da kurala göre yapılmasının doğru olacağı 

savunulmaktadır. Başka bir deyişle deontolojik yaklaşımlarda eşitlik, tarafsızlık ve genellenebilirlik gibi biçime 

dayalı unsurlar dikkate değer görülürken teleolojik yaklaşımlarda ahlaki eylemin ölçüsü haz ve mutluluk gibi maddi 

unsurlar üzerinden dikkate değer görülmektedir (Cevizci, 2002, 16). Deontolojik etik yaklaşımında eylemler bir ter- 

cihin sonucu olarak görülmektedir ve tercihler burada değerlendirilmesi gereken olarak belirlenir. Tercih, sebeplere 

ve belirlenen hedeflere göre ortaya çıkar. Bu nedenle bir eylemin doğru ya da yanlış olması bireyin niyetine bağlı 

olarak değişmektedir. Deontolojistlere göre eylemin gerçek sebeplerini bilmek kolay değildir (Lacewing,2010, 3). 

Erdem etiği ahlaki hayatın belirleyici unsurları olan failin karakterine ve erdeme vurgu yapmaktadır. Erdem etiği esa- 

sında ‘iyi hayat’ üzerine yoğunlaşarak, bireylerin ne tür insanlar olmaları gerektiği konusuyla ilgilenmektedir. Erdem 

etiğinde sonuçlar ya da kurallar temel hareket alanı değildir bu etik yaklaşımın odak noktası erdemli insan bulunmakta- 

dır. Dolayısıyla failin kendisi merkezde yer almaktadır. Erdem etiği temelde iyi hayatı sağlama; bireylerin nasıl bireyler 

olması gerektiğiyle ilgilenmektedir. Erdemli olan insan hedeflerini belli eden, çabalayan, tecrübesini konuşturan insan 

olarak görülmektedir. Çünkü iyi bir birey tesadüflerle iyi birey olmamaktadır (Bayraktaroğlu ve Özcan, 2019, 278). 

Betimleyici etik; kurallar oluşturmaktan ziyade insanların eylemlerini gözlemlemekte ve sonuçlarını yorumla- 

maktadır. Normatif etik; ahlaki normların değerlendirilerek doğru ve yanlışın saptanması ve ortaya konulan so- 

nuçların değerlendirilmesidir. Meta etik; normatif etik sonucu varılan görüşlerin tartışıldığı ve sorgulandığı bir 

alandır. Uygulamalı etik ise normatif etik sonucunda ortaya konulan görüşlerin özel alanlara uygulanmasıdır 

(Kılınç ve Ağraş, 2012, 68; Özmen ve Güngör, 2008, 141). 
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2.2. Ahlak 
 

Ahlak dar anlamda neyin doğru veya yanlış sayıldığı ile ilgilidir. Bu kelime genelde kültürel, dinî, seküler ve 

felsefi topluluklarca insanların çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler 

sistemi kavramı veya inancı için kullanılır. Ahlakın kapsamı, insanın doğuştan getirdiği ya da sonradan kazandığı 

birtakım tutum ve davranışların tümüdür. İnsanlar sosyal varlıklar oldukları için bir kişinin ahlakının durumu 

çevresindekileri de etkiler. İnsanların ahlakının oluşmasında çevresel, toplumsal inanışlar, davranışlar büyük 

oranda etkilidir. Çünkü insanın davranışının, düşüncelerinin, inanışının ne yönde olacağı insanda doğuştan oluş- 

maz. İnsanların ahlakı, yaptığı faaliyetlere de büyük oranda yansır. 

Genel olarak ahlak, iyiliğe varmak için kişinin uymak zorunda kaldığı manevi durumlar ve bunlara dair kurallar 

olarak tanımlanabilir. Ahlak kurallarından bazıları nispi niteliktedir, zamana ve mekâna göre değişkenlik göstere- 

bilmektedir. Bazı ahlak kurallarının bu değişkenlikler yanında, ahlakın kendisi ve özü değişmezdir. Bu da ahlakın 

iyiliğe yönelen konu ve amacıdır (İmre, 1980, 18). 

2.2.1. Ahlakla Etik İlişkisi 
 

Etik ve ahlak kavramları birbiri yerine sıklıkla kullanılan gündelik kavramsallaştırmalarda yer alan iki ayrı kelime- 

dir. Ahlak terimlerini ve ahlaki yargıların durumunu analiz eden etik, gerçekte takınılan ahlaki tutumların gerisinde 

bulunan yargıları ele almaktadır. Etik kişilerin tutum ve eylemlerini göz önüne almakta ve incelemektedir. Ahlak, 

eylemlerin toplumsal kurallarından oluşurken; etik, ahlaka yönelik olarak kişilerin eylemlerinin sebeplerini değer- 

lendirmektedir (Aydın, 2015, 21). Billington (1997, 53) etiği, doğru ve yanlış eylemler teorisi olarak tanımlamakta 

ve ahlakın da onun pratik göstergesi şeklinde savunmaktadır. Ayrıca ona göre ahlaktan ziyade etik unsurlardan etik 

değil ahlaki bir eylemden bahsetmek doğru olandır. Çünkü etik bir kişinin belli durumda ifade etmek istediği değer- 

lerle ilgilidir. Ahlak ise bunu hayata geçirme tarzıdır. “Etik ahlak fenomeninin incelendiği bir alandır ve pratik bir 

etkinlik alanı olan ahlakı teorik bir inceleme konusu kılan felsefe disiplinidir” ifadesiyle Özlem (2004, 23) de etik 

ve ahlak arasındaki farklılığı ortaya koymaktadır. Öte taraftan Nuttall (1997, 15) etiğin, ahlaki bir eylemi ve yargıları 

konu edinen felsefenin önemli bir parçası ve siste matize edilmiş bir çalışma alanı olduğunu savunmakta “Ahlak 

yanlış-doğru, iyi- kötü, erdem ve kusur davranışları ve davranışların sonuçlarını değerlendirme ile ilgidir” demiştir. 

Etik; genelde geçmiş, şimdi ve gelecek zamanda bireylerin tutum ve eylemlerinin iyi ya da kötü, doğru veya yanlış 

şeklinde değerlendirildiği evrensel ilkeler tamamı olarak tanımlanmaktadır (Yatkın, 2008, 213). Kant (2013, 65): 

“İnsan ve genel olarak her akıl sahibi varlık, şu ya da bu isteme için rastgele kullanılacak sırf bir araç olarak de- 

ğil, kendisi amaç olarak vardır ve gerek kendine gerekse başka akıl sahibi varlıklara yönelen bütün eylemlerinde 

hep aynı zamanda araç olarak görülmelidir” diyerek insanların gerekli yasaları oluşturduğunu ve bu şekilde etik 

yükümlülüklerin meydana geldiğini söylemiştir. 

Kant’a göre, ahlakın asıl kaynağı kişinin kendisidir ve insanın temelindeki ahlak, içiyle ilgilidir. İnsandaki ahlak, 

kültür ve ırksal farklılıklar üzerinden değil akıl sahibi olmaktan kaynaklı aynıdır. İç kaynağın unsurları kültür ya 

da dinsel inançlara göre değişmemektedir. Bu nedenle her toplumda erdemli eylemler ve erdemli insan görmek 

mümkündür, buna da “doğal ahlak” denilmektedir (Ceylan, 2004, 86). 

2.3. Etik İkilem 
 

İkilem, insanların bir konuya dair seçim yapma aşamasında farklı seçenekler içerisinde herhangi bir karar 

verememe durumu olarak adlandırılmaktadır. İnsanların gündelik yaşam pratiklerinde sıklıkla karşılaştıkları bu 

durum ahlaki davranış oluşturma konusunda büyük önem taşımaktadır (Şahin, 2011, 133). Etik ikilem, herhangi 
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bir durumda pek çok alternatifin bulunması veya etik değerlerin çatışması şeklinde görüleceği gibi bir olayın 

yorumlanabilir doğrularının varlığını ve bu doğruların karşılıklı çatışması durumunda ortaya çıkmaktadır. Bir 

olayın çözümünde, insanların mesleki inançlarını ön plana aldıklarında içine düştükleri kararsızlıklardan 

kaynaklanmaktadır (Kutlu, 2008, 150). Etik ikilem birbiri ile çatışma halinde olan ancak aynı zamanda da etik 

açıdan geçerliliği olan söylemlerle savunulabilen iki olgu arasında kalma hali olarak ifade edilmiştir (Kutvan, 

2011). İnsan hayatının neredeyse her anında farklı seçeneklerle karşı karşıya kalmakta ve bunlar arasında bir 

tercihte bulanarak kararlar vermektedir. Seçenekler arasında hangisinin olması gerektiğine karar verilemediği 

anlarda ise ikilemler yaşamaktadır. Etik ikilemler genellikle insanların karşıtlıklar arasından bir seçim yapmaları 

gerektiğinde ortaya çıkmaktadır (Erdoğan, 2009, 22). Beckner (2004, 89)’a göre etik ikilem iki ana değerin çatış- 

tığı doğruyu bulmak için seçilen doğru durumlarını ifade eder. Buna göre doğru veya yanlış olarak farklılıklardan 

ziyade ikili seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesiyle doğru yakalanabilir. 

2.4. Etik Karar Verme Süreçleri 
 

Karar verme kavramsallaştırması nitelik itibariyle yönetim biliminin pratik anlamda ise yönetsel süreçlerin dikkat 

çekici faktörlerinden biri olarak görülmektedir (Tozlu, 2016, 27). Basit bir ifadeyle karar verme; var olan alternatifler 

içerisinde uygun olanın tercih edilmesidir (Tekin ve Ehtiyar, 2010, 3394). Aktaş (2016, 21)’a göre karar verme bir 

amaca varmak için var olan şartlar ve fırsatlar kapsamında mümkün olabilecek farklı nitelikteki uygulamalar arasından 

en uygun olanın tercih edilmesi olarak açıklanmıştır. Kişinin ailesinden aldığı ahlaki yetkinlikler etik karar vermek için 

yeterli olmayabilir. Bu durum en çok etik unsurların çatıştığı ikilemlerle sıklıkla karşılaşan yöneticiler için geçerli ol- 

maktadır. Yöneticiler bazı değerleri gerçekleştirmekle beraber örgütün dengelerini göz önüne alarak karar vermek du- 

rumunda kalmaktalar. Neyin etik veya etik dışı olup olmayacağı yönünde ikilemlerle karşılaşabilmekteler. Bu nedenle 

yöneticiler karşılaştıkları bu durumlarda etik unsurları ahlaki önsezileriyle aşmalıdırlar (Erdoğan, 2009, 19). 

Karar verme süreci sadece kişilerin karşı karşıya kaldıkları bir durum değil aynı şekilde kurumsal alanda da 

yöneticileri de ilgilendiren bir durum olmaktadır. Çünkü karar verme süreci çok yönlü düşünme olmak üzere, 

olasılıkları belirlemeyi, verilecek kararın kimleri ne şekilde etkileyeceğinin hesaplanması ve kurumsal yönden 

ele alındığında grup üyelerinin düşüncelerini göz önünde tutmayı gerekli kılmaktadır (Kıranlı ve İlğan, 2007, 

150). Tüm bu bilgiler ışığında karar verme sürecinin temel niteliklerini belirlemek gerekir ki aşağıdaki şekilde 

değerlendirmek mümkündür; 

• Psikolojik ve maddi yönden zor olması, 

• Finansal boyutu olması, 

• Etkin ve akla uygun olması, 

• En azından bir yetkinlik alanına sahip olması, 

• Geleceğe dair olması ve geleceği planlaması, 

• Belli bir zamanda sonuçlanması gerekliliği, 

• Belli bir plan içerisinde ortaya çıkması ve öngörülere dayanması, 

• Alternatif ler ortaya çıkarması, 

• Bir sorunu çözüme ulaştırması süreci barındırması (Koçoğlu, 2010, 45). 

Karar verme süreci ele alındığında alan yazınında karar verme sürecinin; problemin belirlenmesi, alternatif çö- 

zümlerin ortaya çıkarılması ve incelenmesi, en uygun alternatifin belirlenmesi, kararın uygulanması ve karar so- 

nuçlarının gözlenmesi süreçlerinden oluştuğu görülmektedir. Karar verme sürecine yönelik bu süreçler aşağıdaki 
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şekilde değerlendirilebilir. 

Problemin Belirlenmesi: Karar verme süreci problemin belirlenmesiyle başlar (Koçoğlu, 2010, 47). Problemle 

ilgili bilgiler edinilirken yeni sorunların oluşmasını engellemek önemlidir. Aksi halde bir problemle ilgili karar 

aşamasında yeni sorunların ortaya çıkması yeni bilgilerin de elde edilmesini gerekli hale getirir ki bu durum is- 

tenmeyen bir durumdur (Yaralıoğlu, 2010) 

Alternatif Çözümlerin Ortaya Çıkarılması: Karar vermeden önce var olan seçeneklerin farklı şekillerde ele 

alınmasıdır. Alternatif çözümler ele alınırken, bu çözümlerin bazılarına odaklanmak, karar vericiler açısından zor 

bir durumdur. Her çözüm seçeneğinin potansiyel sonuçlarını belirlemek önemlidir. Bu aşamada kişisel tercihlere 

ve taraflı davranmaya yol açmamalıdır. Bununla birlikte kararların sonuçları değerlendirilirken karar vericilerin 

nasıl bir bakış açısıyla hareket ettikleri de alınmalıdır (Aydın, 2008, 25). 

Alternatif Çözümlerin İncelenmesi: Karar verme sürecinin üçüncü aşamasını alternatif çözümlerin incelenmesi 

süreci oluşturmaktadır. Alternatiflerin incelenmesi sisteme dökülmüş bir araştırma yapılmasıyla olanaklıdır. Al- 

ternatifler değerlendirilirken geçmişteki benzer konulara dair alternatifler göz önünde bulundurularak yeni çözüm 

noktalarına ulaşılmalıdır (Aladağ, 2011, 3). 

En Uygun Alternatifin Belirlenmesi: Karar verme sürecinin dördüncü ve en önemli noktası en uygun alter- 

natifin belirlenmesi aşamasıdır. Karar verme aşamasında her alternatifin koşulları içerisinde değerlendirilmesi 

gereklidir. 

Kararın Uygulanması: Alınmış olan kararın belli amaçları yerine getirmekte yeterli olması bekleniyorsa bir uy- 

gulama alanı içerisinde bulunması gereklidir. Tüm karar aşamaları bir eylemin yapılabilmesi için vardır (Koçoğ- 

lu, 2010, 53). Bununla birlikte kararın uygulanması öncesi en iyi olanın tespit edilmiş olması gerekmektedir. 

Karar Sonuçlarının Gözlenmesi: Temel olarak alınan kararın sonuçlarının değerlendirildiği aşamadır. Kararın 

sonuçlarının gözlenmesi ya da değerlendirilmesindeki ana hedef uygulamadaki kararın objektif, nesnel ve başa- 

rılı olmasıdır. Uygulama aşamasında ileriye dönük riskler ve belirsizlikler kararların uygulanmasında bazı sap- 

maları meydana getirebilmektedir. Bu durumların zamanında tespiti, ortadan kaldırılması için gerekli tedbirlerin 

önceden alınması başarıyı da etkileyecektir (Yaralıoğlu, 2010, 5). 

2.5.Eğitim Yönetimi 

Eğitim yönetimi, yönetime dair uygulamaların eğitim üzerinden hayata geçirilmesi olarak görülebilir (Balcı, 

2005, 50). Fakat, bir uzmanlık gerektiren eğitim yönetimi hedefleri ve görevleri bakımından iş ve kamu yönetim 

disiplininden ayrılmaktadır. Eğitim yönetimini diğer kurumların yönetiminden ayıran eğitimin kendine özgü olu- 

şudur. Eğitim, diğer toplumsal kurumlar gibi toplumun ihtiyaçları kapsamında ortaya çıkmıştır ve gerçekleşmesi 

için ortak bir çabanın gösterilmesi gereklidir. Eğitim, toplumun bir parçası olan insanın davranışlarını belirli bir 

yönde dönüştürerek gelecek için adımlar atma yöntemidir. Bununla birlikte eğitim diğer sosyal kurumların so- 

rumluluklarının eğitime yönelik kısmıyla ilgilidir. Toplumu şekillendiren kurumlardan farklı olarak eğitim, uzun 

bir zamana yayılan hedefler bağlamında ilerlemektedir. Bu hedefler, kişileri hayattaki tüm problemleri çözebil- 

mek amacıyla gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak, kişiyi özüne ulaştırmaktır. Eğitimin esası eğitim ile diğer 

sosyal kurumlar arasında içten ve sürekli bir birlikteliği öngörmektir. Bütün bunlar eğitimin özgün nitelikleri 

olarak ortaya çıkmaktadır (Aydın, 2010, 45). Dolayısıyla eğitim yönetimi, toplumun eğitime yönelik ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere kurulan eğitim organizasyonu veya örgütünü belirlenmiş hedefler kapsamında etkili şekilde 

ortaya koymak, geliştirmek ve devamlılığını sağlamak olarak tanımlanabilmektedir. 
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Eğitim yönetimi alanını ilgilendiren ilkeler öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’nde sanayi ve ticarette uygu- 

lanan yönetim ilkelerinden etkilenerek oluşturulmuştur. Teorik gelişimi ise, genel olarak eğitim ortamlarında 

endüstriyel modellerinin uygulamasını kapsamaktadır. Bunun yanında eğitim yönetiminin temel hareket noktası 

eğitim örgütlerini, eğitim politikaları ve örgüt hedefleriyle aynı doğrultuda etkinleştirmek, yaşatmak ya da etkili 

bir biçimde işler halde tutmaktır. Bu dönemdeki eğitim örgütlerinin işleyiş biçimi klasik yönetim anlayışının te- 

zahürleri olarak değerlendirilebilir (Şahin Fırat, 2006, 42). 

Eğitim yönetimi faaliyetlerinde özellikle bürokrasi yaklaşımı temelinde hareket edilmiştir. Weber’in ideal bürokrasi 

yaklaşımı, eğitim kurumlarında zorlayıcı uygulamalara dönüşmüş ve sorunlar ortaya çıkmıştır. Aynı şekilde Fayol’un 

yönetim ilkeleri ve yönetim süreci yaklaşımı da eğitim alanına bir nebze katkı sağlasa da emretme ve sıkı denetim 

ilkelerinin okula uygunluğu tartışmaları beraberinde getirmiştir. İnsan ilişkileri yaklaşımı, eğitim kurumlarında li- 

derlik, iş birliği, iletişim, etkileşim, İnformal örgüt, grup çatışmaları, karara katılma gibi konuları ortaya çıkarmıştır. 

İnsan ilişkileri yaklaşımları, eğitim yöneticilerinin rollerine yönelik de farklı vizyon oluşturmuştur. İnsanı eğitimin 

odağında gören bu yaklaşım sayesinde büyük ölçüde örtüşmesi insanı hayata hazırlamanın ve sosyalleşmenin, eğitim 

kurumlarının hedefi olarak kabul edilmesine neden olmuştur. İnsan ilişkileri yaklaşımı aynı zamanda, eğitim kurum- 

larında yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanların karşılıklı iletişimi üzerinde durmuştur (Şişman, 2013, 25). 

2.6. Eğitim ve Etik 

İnsanı insani hale dönüştüren eğitimdir denildiğinde ve insan etik bir varlıktır görüşü ileri sürüldüğünde eğitimin 

tek başına etik bir etkinlik olduğunu söylemek doğru olacaktır. Dolayısıyla eğitimde etik temelden hareket etmek 

eğitimin olmazsa olmaz şartlarından biri olarak görülebilir. Başka bir deyişle eğitim dışı ile etik, düşünce dünyası 

ile etik, dil dünyası ile etik bir etkinlikler bütünü olarak düşünülebilir. Etik, eğitim kurumu bağlamında bir tür 

sorumluluk dünyası olarak da görülmelidir. Eğitmen ve eğitime tabi tutulanların karşılıklı iletişimi hem eğitmene 

hem eğitilene bazı yükümlülükler getirmektedir. Bu kapsamda insanın karşısına “etik alan” çıkmaktadır. Eğit- 

menin yönlendirici değil yol gösterici konumda kalarak objektif olarak eğitim alana talep edileni aktarmaya ça- 

balaması etik davranış göstermesini gerekli kıldığı gibi sorumlu davranmayı da aynı ölçüde gerekli kılmaktadır. 

Eğitim alana hangi düşüncelerin hangi dil kapsamında aktarılacağı eğitimin içeriğini etkilemektedir. Bu nedenle 

bireyi bireyleştiren onu etik eylemlere sevk eden ahlaki bir tavırdan çok etik bir zorunluluk da anlamını bulmaktadır. 

Genellikle, etiğin, uygulamaya yönelik ‘Burada ve şimdi ne yapmalıyım?’ gibi ahlaki soruları daha geniş, şema- 

tik ya da kuramsal bir bakış açısından incelemek üzere, bunları sormanın ötesine geçmesi bakımından ahlaktan 

farklı olduğu düşünülür. Ve bu, etik ile ahlakı birbirinden ayırmanın yoludur (Haynes, 2002, 19). 

Haynes, etiğin akılcı bir süreçle ilerlediğini dolayısıyla etik durumlara verilen tepkinin akıl yürütmeden geçtiğini 

vurgulamaktadır. Haynes’e göre eğitim alanında görev alan yöneticiler aşağıda bahsi geçen üç yol üzerinden 

düşüncelerini ortaya koyarsa etik eylemlerde bulunmuş sayılabilir ve bunlar bir sarmal şeklinde devam edebilir 

(Haynes, 2002, 29); Tutarlılık: Bireyin bir faaliyeti benimseyerek ona odaklanmış bir edim olarak görülmesini 

sağlayan “öznel” yön. Buradaki etik eylem sellik, içselleştirilmiş kuralların, anlamın ve değerlerin kişisel tutarlı- 

lığı içinde düşünülmüş, seçilmiş, biçimlendirilmiş ve haklı gösterilebilir duruma getirilmesidir. 

• Sonuçlar: Etiğin, faaliyet alanı, sebepleri ve sonuçları kapsamında dışarıya dönük bireysel veya toplumsal 

davranış olarak gören “nesnel” yönü. 

• Önemseme: Kişinin özel bir şekilde kendini dışarıya açması ve başkalarına yardım etmek için duyarlı 

davranması ve karşılıklı etkileşime geçilmesidir. 
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2.7.Meslek Etiği 
 

Meslek; çalışma hayatındaki bazı alanlarda, ürün/hizmet veya bilgi üreterek bir gelir elde kazanmak maksadıyla 

kullanılan eğitim ya da tecrübeyle kazanılan bilgi, beceri ve yeteneklerin tamamıdır (Çakır, 2001, 34). Meslek, bi- 

reylerin hayatlarının sürekliliğini sağlamak için eğitim ve çalışmayı gerektiren zaman sonucunda kişilerin kazandığı 

unvandır (Oben, 2010, 94; Lee vd, 2000, 800). Meslek etiği; bir mesleğe yönelik doğru ya da yanlış olan durumları 

ortaya koyan mesleğe dair davranışları kuralları belirleyen meslek çalışanlarının bu davranışları ve kuralları uymayı 

zorunlu hale getiren ilkelerin tamamına denir (Atak ve Gül, 2014, 5). Meslek etiği; doğruluk dürüstlük gibi erdem- 

lerin yanında doğaya ve insanlara karşı adil ve saygılı olmayı gerekli kılmanın yanında doğru seçimlerde bulunmayı 

da kapsamaktadır (McHugh, 1992, 11). Meslek etiği, doğrudan insanları ilgilendiren çalışma alanlarında uyulması 

beklenen davranışları ve kuralların tanımlanmasında da etkilidir. Meslek etiğinin en önemli parçalarından biri mes- 

lek çalışanları nerede çalışırlarsa çalışsınlar aynı davranışları sergilemeli kurallara uymalıdır (Kuçuradi, 1988, 21). 

Meslek etiği, her zaman bir grubun ortaya çıkardığı kurallar ve davranışlar üzerinden şekillenmektedir. Dolayı- 

sıyla meslek etiği; kuralların ve davranışların yürürlükte kaldığı süre içerisinde geçerlidir. Meslek mensuplarının 

kurallara uygun şekilde davranmasını zorunlu kılan, bireysel eğilimlere sınırlama getiren ilkeler bütünü olarak 

görülmelidir (Durkheim, 1986, 11). 

2.8.Öğretmenlik 
 

Öğrenme ve öğretme işi insanlık tarihi kadar eskilere dayandığı düşünülürse bir meslek olarak öğretmenlik 

dünyanın en eski mesleklerinden biri olarak kabul edilmelidir (Oktay, 1991, 188). Öğretmenlik mesleği gelişmekte 

olan insanları ailesi, çevresi, milleti ve devleti için her zaman yararlı, yapıcı, yaratıcı iyi bir insan ve iyi bir yurttaş 

yetiştirme sanatı olarak değerlendirilmektedir (Çakır, 2015, 235). 

Mevcut 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmenlik mesleği, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili 

yönetim görevlerini üstlenen özel bir uzmanlık gerektiren meslek şeklinde ifade edilmektedir. Yönetmelikte Türk 

Milli Eğitim Sistemi’nin hedeflerine ulaşması için öğretmenlerin sorumlulukları yer almaktadır. (Öğretmen Yetiştir- 

me ve Eğitimi Genel Müdürlüğü, 2017). Öğretmenlik; genç ve kalabalık gruplarla yapılan, yoğun çalışma gerekti- 

ren bununla birlikte düşük gelir elde edilen zorlu bir meslektir (Şahin, 2006, 265). Bunun yanında belli bir seviyede 

bilinç ve bilgi gerektiren belirli yöntemler ve tekniklerle elde edilen önemli bir meslektir (Yılman, 2006, 28). 

Özden (2003, 24)’e göre öğretmenin mesleki kapasitesinin güçlü olması bilgisine, genel kültürüne, farklı bakış 

açılarını bir araya toplama düzeyine göre şekillenmektedir. Öğretmenin uzmanlaştığı alanın ana konularına vakıf 

olması önemlidir. Çakır (2015, 263)’a göre öğretmenin bir alanı veya konuya vakıf olması öğretimin ilk şartı 

olarak kabul edilmeli; bunu nasıl öğrenciye aktaracağını bilemeyen öğretmenler mesleklerinde istenilen verimi 

gösteremeyeceğini belirtmektedir. 

2.8.1. Öğretmenlik Meslek İlkeleri 

• Uzmanlık: Eğitim elemanlarının görevleriyle ilgili bilgi, beceri ve tutumları kazanmış olması önemlidir. 

Mesleği yerine getirmek için sürekli olarak özeleştiri ve değerlendirmelerde bulunması gereklidir. 

• Hizmette sorumluluk: Genellikle sorumluluk, bir görevin istenilen özellikte yapılmasıdır. Bu noktada eği- 

tim elemanları bir kamu hizmeti olarak eğitimde üzerine düşen sorumluluğun farkındadır. 

• Adalet: Eğitim elemanı, ortaya koyduğu eylemlerinde adil olmalıdır ve öğrenciler arasındaki ilişkilerde 

de adaleti sağlamakla görevlidir. 
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• Eşitlik: Yararların, sıkıntıların, hizmetlerin dağıtılmasında uygulanacak sınırların belirlenmiş olması bu- 

rada önemlidir. Eşitlik kavramı temel bireysel eşitlik, kısmi eşitlik ve grupların eşitliği açısından ele alı- 

nabilir: Temel bireysel eşitlik; Bir eğitim kurumuna kaydolan bütün öğrenciler eşittir. Burada eşitliğin 

belirleyicisi öğrenci olmaktır. Öğretmen sınıfındaki bütün öğrencilere eşit davranmalıdır. Kısmi eşitlik; 

farklı gruplara eşitlik sağlanması için farklı davranılmasını içerir. Bu tür eşitlik anlayışının varsayımı, 

gruplar arasında eşitlik sağlanabilmesinin, ancak gruplar arasında ayrı faaliyet alanları ve düzenlemeler 

yapılmasına bağlı olduğudur. 

• Grupların eşitliği; Toplumda doğal yollardan oluşan blok yapılar bulunmaktadır. Kadın erkek, yaşlı-genç gibi 

bloklar arası eşitlik sağlanması sırasında dezavantajlı blok için diğerinden eşitlik beklenmektedir. Örneğin 

kız ve erkek öğrenciler arasında eşitliği sağlamak için yapılacak düzenlemeler buna örnek verilebilir. 

• Sağlıklı ve güvenli bir alanın oluşturulması: Öğrencinin sağlıklı ve güvenli bir eğitim kurumu ve sınıf or- 

tamında bulunması gereklidir. Bu da eğitim elemanlarının en temel etik yükümlülüklerinden biri olmakta; 

sınıf içerisinde düzeni ve disiplini sağlamakla görevlidir. 

• Yolsuzluk yapmamak: Yolsuzluk, bir çıkar sağlamak amacıyla kamu yetkilerinin yasal olmayan şekilde 

kullanımıdır. Buradan sağlanacak kazanç maddi olabileceği gibi özel amaçlara yönelik de olabilmektedir. 

• Dürüstlük- doğruluk ve güven: Etik davranış, başkalarıyla olan ilişkilerde dürüst ve içten olmayı gerekti- 

rir. Bu şekilde olmayan öğretmenler, ilişkilerde başarılı olamaz ve kendilerine olan güvenin sarsılmasına 

zemin hazırlarlar. Bu açıdan güven ilişkilerin temel unsurudur. 

• Tarafsızlık: Tarafsızlık veya nesnellik, kişinin duygularını değil, aklını kullanmasını gerektirir. 

• Saygı: İnsan, her şeyden önce insan olduğu için değerlidir. Bu nedenle insanların karşılıklı saygı içerisinde 

davranmaları öğretmenlik mesleğinin de genel ilkesi konumundadır (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2021). 

2.8.2. Öğrenciye Yönelik Mesleki Etik İlkeler 
 

Öğretmenlik mesleğinde öğrencilere dönük olarak öğretmenlerden beklenen ilkeler şu şekilde değerlendirilebilir: 

Sevgi ve Saygı: Öğretmen herhangi bir seviye gözetmeksizin bütün öğrencilerini sever, bunu öğrenciye hissettirir 

ve sevgiyi öğretmelidir. Burada önemli olan küçük yaşta öğrencilere sevgi ve saygının kazandırılması olmalıdır. 

İyi Bir Örnek Olma: Öğretmen her türlü davranışı ve görünümüyle öğrencilere örnek olur, öğrencilerde öğrenme 

isteği ve azmi uyandırır. 

• Anlayışlı ve Hoşgörülü Olma: Öğretmen öğrenciler arasındaki farklılıkları görür ve bu farklılıkların hoş- 

görüyle karşılanması açısından etik davranışlar sergilemesi beklenmektedir. 

• Adil ve Eşit Davranma: Öğretmen çalışma hayatında insan haklarına saygı duyarak; ırk, dil, din, renk, 

siyasi görüş ve statüsü gözetmeden, öğrencilere adil ve eşit davranır. 

• Öğrencinin Gelişimini Gözetme: Öğretmen öğrencilerin fiziksel, duygusal, sosyal, bilişsel, kültürel ve 

ahlaki gelişimlerini takip eder. Bunu yaparken de öğrencileriyle sağlıklı bir iletişim ve etkileşim kuracak 

etik davranışlar göstermelidir. 

• Öğrenciye Ait Bilgileri Saklama: Öğretmen öğrencinin mahrem alanını oluşturan konuları gizli bilgiler 

olarak görür ve buna uygun etik ilkelerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. 

• Menfi Psikolojik Durumları Yansıtmama: Öğretmen kişisel, ailevi ve çevresel nedenlerle üzüntü, sıkıntı, 

mutsuzluk gibi kendisini ilgilendiren konuları çalışma ortamına ve öğrencilerine yansıtmayacak şekilde 

etik ilkeleri gözetmelidir. 
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• Kötü Muameleden Kaçınma: Öğretmen öğrencinin beden ve ruh sağlığını etkileyecek şekilde davranış- 

lardan kaçınmalıdır. Bunun yanında öğrencisinin maruz kaldığı herhangi bir kötü muameleyi de fark 

ettiğinde gerekli yerlere bildirmelidir (MEB, 2006: 1). 

2.8.3. Mesleğe Yönelik Etik İlkeler 
 

Öğretmenlerin mesleğe dair etik ilkeleri şu şekilde değerlendirilebilir: Mesleki Yeterlilik: Öğretmen saygın ve 

onurlu bir çalışan olarak mensubu olduğu görevin farkında olmalıdır. Çalışma hayatının gerektirdiği donanıma 

sahip olması beklenmelidir. 

• Sağlıklı ve Güvenli Eğitim Ortamı Sağlama: Öğretmen, eğitim ve öğretim alanında öğrenci sağlığını ve 

güvenliğinde sorun yaratacak durumları engellemek üzere sorumludur. 

• Mesai ve Ders Saatlerine Uyma: Öğretmen çalışma saatlerine ve öğrencileriyle olan saatlere riayet etmeli 

her an mazeret bildirmemeli gerçeğe aykırı beyanlarda bulunmamalıdır. 

• Hediye Alma: Öğretmen Öğretmenler Günü gibi özel gün ve haftaların dışında maddi anlamda hediyeler 

kabul ederek mesleki kararlarını etkileyecek durumlardan uzak kalmalıdır. 

• Kişisel Menfaat Sağlama: Öğretmen meslekteki konumunu kullanarak kendisine menfaat sağlayacak po- 

zisyonlardan kaçınmalıdır. 

• Özel Ders Verme: Öğretmen yasal bazı durumların dışında öğrencilere ücret veya başka bir menfaat 

karşılığı özel ders vermemelidir. Bağış ve Yardım Talebinde Bulunma: Öğretmen öğrenci ve velilerden 

bağış, yardım veya başka bir isim altında para veya eşya talebinde bulunmaz, buna dair bir zorunluluk 

durumu oluşturamaz (MEB, 2016: 2). 

2.9.Alan Yazınındaki Araştırmalar 

2.9.1.Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar 

Ergin (2014) sınıf öğretmenlerinin öğretmenlikle ilgili etik olmayan davranışlara dair algıları incelediği çalışmasında 

sınıf öğretmenlerinin kendilerine sunulan etik dışı davranışları büyük oranda etik dışı bulduklarını vurgulamaktadır. 

Ağra (2012)’nın yaptığı çalışmada ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin öğretmenlerin etik ilkelere uygun davranıp 

davranmadıklarına dair algılarının konu edilmiş ve öğrencilerin öğretmenlerinin mesleki etik ilkelere uygun dav- 

randıklarıyla ilgili sonuçları elde etmiştir. 

Manolova (2011) da Türkiye ve Moldova’daki kamuya ait ilköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin 

uyması gerekli mesleki etik ilkelerini incelemiştir. Çalışmanın sonunda ülkelere göre öğretmenlerin mesleki etik 

ilkelerde ayrıştığını ortaya koymuştur. 

Yılmaz ve Altınkurt (2009) öğretmen adayları üzerinden gerçekleştirdikleri çalışmada mesleki etik dışı davranış- 

larla ilgili görüşler ön plana alınmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının etik dışı davranışlarla ilgili en yüksek 

düzeyde öğrenciler arasındaki gelir adaletsizliği kapsamında ayrım yapıldığını en alt düzeyde ise öğrencilere özel 

ders vermeyi etik dışı davranış olarak gördükleri belirlenmiştir. 

Şakar (2010) 60 sınıf öğretmeninin katıldığı çalışmada öğretmenlerin etiğe dair görüşlerine yer vermiş ve 

öğretmenlerin etik kavramı hakkında yetersiz bilgiye sahip olduklarını etik ve ahlak kelimelerini birbiri yerine 

kullandıklarını saptamıştır. 
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Altınkurt ve Yılmaz 2011’deki çalışmalarında öğretmen adaylarının izlenimlerini baz alarak öğretmenlerin mes- 

leki etik dışı davranışlarla ilgili ne düşündüklerini anlamaya çalışmıştır. Yapılan çalışma sonucunda öğretmenle- 

rin genelde etik dışı davranışlara başvurmadığını düşündüklerini, öğretmenlerin küçük bazıetik dışı davranışlar 

sergilediklerini ortaya çıkarmıştır. Bunun yanında başarı noktasında zayıf olan öğrencilere ilgi göstermeme veya 

dini konularda öğrencilere baskı uygulandığını belirlemiştir. 

Özen-Kutanis, Bayraktaroğlu ve Özdemir (2005) ilköğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin davranışlarının 

“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’te yer alan etik 

ilkelere göre ne kadar uyumlu olup olmadıkları araştırılmıştır. Çalışma kapsamında nedenlere inilmiş ve erkek 

öğretmenlerin kadınlara göre etik olmayan davranışları daha fazla sergiledikleri ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada 

kadınların her konuda olmasa da konuya göre daha etik davranışlardan bulundukları saptanmıştır. 

2.9.2.Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 
 

Salopek (2013) Sosyal hizmet öğrencileri ve öğretmen adayları arasında ahlak muhakemesinde etik eğitiminin et- 

kisini araştırdığı bu çalışma da öğretmen adaylarının etik değerlerini incelemiştir. Çalışmadaki diğer amaçlar ise 

öğretmen adaylarının ve sosyal hizmetlerde öğrenim gören öğrencilerin etik bilgi seviyelerini belirlemek; öğretmen- 

liğe hazırlık programları ve sosyal hizmetler programlarını değerler bağlamında değerlendirmek; ahlaki ikilemler 

kapsamında öğrencilerin akıl yürütmelerindeki benzerlikleri ve farklılıkları irdelemektir. Karşılaştırmalı vaka çalış- 

ması yapılan bu araştırmada Amerika’daki Bailey Üniversitesinde öğrenim gören 16 lisans düzeyindeki öğrenci baz 

alınmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, sosyal hizmetlerde yer alan öğrencilere oranla öğretmen adaylarının değer 

tanımları daha geniş bir dağılım göstermiştir. Öğretmen adaylarının değerleri ele alış biçimlerinde bireysellik ön pla- 

na çıkarken sosyal hizmetler öğrencilerinin değerleri daha doğal bulunmuştur. Ayrıca sosyal hizmet öğrencilerinin 

NASW (National Association of SocialWorkers) etik kodlarına daha çok bildikleri tespit edilmiştir. Çalışmada öğ- 

rencilerin etik ikilem çözümlemelerinde Kohlberg’in Ahlaki Gelişim Teorisine göre, öğretmen hazırlık öğrencileri 

üçüncü seviyedeyken; sosyal hizmetler öğrencileri dördüncü seviyede çıkmışlardır. 

Husu ve Tirri (2010) “Finlandiyalı Okul Öncesi Öğretmenlerinin Yaşadıkları Çatışmalar” başlıklı çalışmalarında 

okul öncesi öğretmenlerinin en çok velilerle aralarında çatışma yaşadıklarını ve bu problemlerin en çok velilerin 

çocuklarına farklı şekilde davranılması talebi doğrultusunda oluştuğunu söylemişlerdir. Veliler kendi çocuğuyla 

daha çok ilgilenilmesini istemekte bu noktada da öğretmenleri zor durumda bırakmaktadır. 

Bouteneff’in (2006), “Devlet Okulu Müdürlerinin Karşı Karşıya Kaldıkları, İşleriyle İlgili Sorunların Etik Bo- 

yutları ve Bu Sorunlara Okul Müdürlerinin Çözüm Üretmelerine Yardım Edecek Kaynaklar” başlıklı araştırmada 

Amerika’nın Vermont eyaletindeki ilkokul, ortaokul ve lise müdürleri çalışma kapsamına alınmıştır. Araştırmanın 

sonuçlarına göre, cinsiyetin algıda farklılıklar ortaya koyduğu buna rağmen, katılımcıların kendilerine sunulan 

ankette belirlenen tüm meselelerin güçlü etik boyutları algılanmıştır. Bu da göstermiştir ki kişiler arası ilişkiler 

olarak nitelenen sorunlar, erkeklere göre kadınlar tarafından daha güçlü etik boyutlar olarak algılanmıştır. Araş- 

tırma sonuçları göz önüne alındığında müdürlerin sorunların etik boyutlarına göre algıları ortaya çıkarılmıştır. 

ABD’nin California eyaletinde High, J.A.C. (2005) tarafından yapılan çalışmanın amacı, eğitim liderliğinde etik ilke- 

lere verilen öneme dair bilgiler edinmektedir. Araştırmaya Fielding Graduate Üniversitesi Eğitim Liderliği ve Değişim 

doktora programından mezun ve öğrenciler arasından 24 katılımcıyla devam edilmiştir. Araştırmada öncelikle “Eğitim 

liderliği için hangi etik ilkeler önemlidir?” sorusu yönetilmiş ve cevaplar beklenmiştir sonra ise verilen cevaplar dü- 

zeltilerek yedili likert ölçeğine göre puanlama yapmaları istenmiştir. Daha sonra katılımcılara etik ilkelerin ortalama 

puanları ile katılımcıların kendi puanları ve etik ilkelere verdikleri öneme göre yeniden sıralamaları istenmiştir. En 
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sonda da elde edilen verilerle etik ilkeler önem sırasına göre düzenlenmesi beklenmiştir. Araştırma sonucunda, eleştirel 

düşünme, eğitim liderliğinin en önemli etik ilkesi olarak ortaya çıkarılmıştır. Diğer etik ilkeler ise saygı, doğruluk ve 

dürüstlük, güvenilirlik, öğrenciler için yarar sağlayan eylemlerin yapılması, açık görüşlülük, liderlikte örnek olmak, 

sorumluluk, çocuklar için güvenli bir ortamı sağlamak, başkalarına zarar vermemek olarak belirlenmiştir. 

III. YÖNTEM 

Araştırmanın bu kısmında araştırmaya ait desen, çalışma grubu, verilerin toplanması ve verilerin analiz edilmesi 

ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

 
3.1. Araştırmanın Deseni 

 

Devlete bağlı ilkokullarda çeşitli branşlarda görev yapan öğretmenlerin karşılaştıkları etik ikilemlerin neler oldu- 

ğu ve bu etik ikilemlerle baş etme yollarının belirlenmesini amaçlayan bu araştırmada nitel araştırma yaklaşımı 

kullanılmıştır. Nitel araştırmaların, yirminci yüzyılın ilk kısmında, hayatın karmaşık yapısı, bireye yönelik pozi- 

tivist kuramın kabul etmediği olgu ve gizemleri belirleme çalışmaları olarak antropoloji, psikoloji ve sosyoloji 

gibi disiplinlerde başladığı belirtilir. 

Tarihsel olarak nitel araştırma, doğal olguları belirlemekle uğraştığı için ‘doğal araştırma’, probleme yönelik araştır- 

macıların kendi düşüncesini ortaya koyması bakımından ‘yorumlayıcı araştırma’ ve bir konuyu belirli bir sosyal alan 

içerisinde derinlemesine görmeye çalıştığı için de ‘alan araştırması’ gibi pek çok isimle alan yazında geçmektedir 

(Baltacı, 2017, 2).Araştırmacı, olay ve olguların gerçekliğinde bir bozma eyleminde bulunamaz; olay ve olgular kendi 

gerçekliklerinden veya bağlamlarından çıkarılarak değerlendirilemez (Miles ve Huberman, 1994; Baltacı, 2019, 370). 

Bu araştırma, nitel araştırma yaklaşımlarında desen olarak kullanılan olgubilim (fenomenoloji) deseni kullanı- 

larak gerçekleştirilmiştir. Olgubilim (fenomenoloji) deseni varlığını bildiğimiz olay ve olguların neden-sebep ve 

sonuç ilişkisine dair detaylı bilgiye sahip olmadığımız öngörü ve çıkarımlarda bulunamadığımız anlaşılamayan 

durumları inceleyen bir yaklaşımdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

3.2. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olarak kullanılan ölçüt örnekleme yöntemi 

kullanılarak belirlenmiştir. Ölçüt örnekleme, araştırmaya konu olan belirli özellikleri taşıyan kişiler, olaylar, ob- 

jeler, durumlar, olgular vb. ölçüte birim olarak örnekleme alınırlar (Büyüköztürk, 2018). Bu araştırmada, katı- 

lımcılar “İstanbul ilinin herhangi bir ilçesinde görev yapıyor olmak” ve “ilköğretim okullarında çeşitli branşlarda 

derse giriyor olmak’’ ölçütlerini sağlayan öğretmenler arasından belirlenmiştir. 

Bu araştırmanın çalışma grubunda belirlenen ölçütleri sağlayan, 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında İstanbul ilinin çe- 

şitli ilçelerinde (Esenler, Bağcılar ve Zeytinburnu) görev yapan, ilköğretim okullarında çeşitli branşlarda (okul öncesi, 

özel eğitim, sınıf, din kültürü ve ahlak bilgi ve İngilizce) görev yaparak ders veren 11 (on bir) öğretmen belirlenmiştir. 

Araştırmaya katılan katılımcılar haricinde araştırma kadın ve erkek öğretmenlerin eşit sayıda seçilerek konu ile ilgili 

bakış açılarının öğrenilmesini kapsayacak şekilde araştırma planlanmaya çalışılmış gerek öğretmenlerin araştırmaya 

katılmak istememesi gerekse ilk görüşmelerde onay alınıp geri dönüş yapmayan katılımcıların (öğretmenlerin) olma- 

sından dolayı araştırma araştırmaya katılım gösteren öğretmenler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırmaya katılan toplam 11 öğretmen vardır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin demografik özellikleri tab- 

lo haline getirilmiştir. Katılımcılara ait kişisel bilgilerin gizlenmesi adına araştırmaya katılan öğretmenlerin isim- 

leri kullanılmamıştır. Katılımcılara 1-11 arası numaralar verilmiş ve katılımcıları (öğretmenleri) belirtmek adına 
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“Ö” kod adı verilerek sıralama yapılmıştır. Kadın katılımcılar için ‘‘K’’ kısaltması erkek katılımcılar içinde ‘‘E’’ 

kısaltması kullanılmış ve katılımcı sayısına göre 1Ö, E 2Ö, K 3Ö, K……11Ö, K şeklinde ifadeler kullanılmıştır. 

Tablo 1’e göre araştırma toplam 11 öğretmenin katılımıyla gerçekleşmiştir. 

3 erkek 8 bayan öğretmenden oluşmaktadır. Erkek öğretmenler; anasınıfı, sınıf ve İngilizce branş öğretmenlerin- 

den oluşmaktadır. Araştırmaya konu olan bayan öğretmenler ise; 1 Anasınıfı, 2 Özel Eğitim, 2 Sınıf, 1 İngilizce 

ve 2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden oluşmaktadır. Erkek katılımcıların yaşları 30-40 arasında 

değişiklik göstermektedir. Bayanların ise; 24-43 yaşları arasında değişmektedir. Katılımcıların görev süresi de- 

ğerlendirildiğinde 2-18 yılları arasında değiştiği gözlenmektedir. 

Katılımcıların öğretmen unvanı olarak kadrolu öğretmenlerin mezun olunan branşlarda görevlendirildikleri, ders 

başı ücret alarak görevlendirilen öğretmenlerin ise mezun olunan branşların dışında görevlendirildiği gözlenmek- 

tedir. Katılımcılar arasından 1 öğretmenin daha önce müdür yardımcılığı deneyiminin oluşu araştırmaya dahil 

hem bir idareci hem de bir öğretmen olarak görüşlerini yansıttığı düşünülmektedir. 

Tablo 1. Öğretmenlere Ait Demografik Özellikler 
 

Katılımcı Cinsiyet Yaş 
Eğitim 

Durumu 

Kıdem 

Yılı 
Mezuniyet Branşı Unvanı Öğretmen Branşı 

1.Ö Erkek 30 Lisans 8 Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Kadrolu Ana Sınıfı Öğretmeni 

2.Ö Kadın 26 Lisans 4 Okul Öncesi 

Öğretmenliği 

Kadrolu Ana Sınıfı Öğretmeni 

3.Ö Kadın 43 Lisans 15 Çocuk Gelişimi Ücretli Özel Eğitim 

Öğretmeni 

4.Ö Kadın 39 Lisans 12 Çocuk Gelişimi Ücretli Özel Eğitim 

Öğretmeni 

5.Ö Kadın 39 Lisans 16 Sınıf Öğretmenliği Kadrolu Sınıf Öğretmeni 

6.Ö Kadın 38 Lisans 7 Felsefe Grubu 

Öğretmeni 

Ücretli Sınıf Öğretmeni 

7.Ö Erkek 38 Lisans 13 Sınıf Öğretmenliği Kadrolu Sınıf Öğretmeni 

8.Ö Erkek 40 Lisans 18 İngilizce Öğretmenliği Kadrolu İngilizce Öğretmeni 

9.Ö Kadın 33 Lisans 9 İngilizce Öğretmenliği Kadrolu İngilizce Öğretmeni 

10.Ö Kadın 24 Lisans 2 İlahiyat Kadrolu Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 

11.Ö Kadın 30 Ön lisans 5 İlahiyat Ücretli Din Kültürü ve Ahlak 

Bilgisi 

 

3.3. Veri Toplama Araçları 

İlkokullarda çeşitli branşlarda görev yapan öğretmenlerin karşılaştıkları etik ikilemlerin neler olduğu ve bu etik 

ikilemlerle baş etme yollarının belirlenmesini amaçlayan bu araştırmada amaç ve alt amaçlara uygun olarak 

araştırmanın verileri yapılandırılmış görüşme (mülakat)soruları olarak oluşturulmuştur. Yapılandırılmış görüş- 

meler, görüşmeci yanlılığını azaltan ve çok sayıdaki katılımcı ile uygulanabilen bir görüşme şeklidir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2016). Yapılandırılmış görüşmelerde çalışmanın amacına uygun şekilde hazırlanan sorular herhangi 
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bir değişiklik yapılmadan bütün katılımcılara aynı sırada sorulmaktadır. Araştırma yapılan konu ile ilgili literatür 

taranmış ve benzer çalışmalardaki sorular değerlendirilerek araştırmanın amaçlarına uygun sorular uzman görü- 

şüne sunulmuş ve yapılan değerlendirmeye göre görüşme (mülakat) soruları tekrardan hazırlanarak son halini 

almıştır. Bu araştırmada gerçekleştirilen görüşmelerde katılımcılara (öğretmenlere) aşağıda belirlenmiş görüşme 

(mülakat) soruları yöneltilerek araştırma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca amaç ve alt amaçlarla birlikte hazırlanan 

mülakat soruları tek bir nüsha halinde EK-2’de de sunulmuştur. 

• Meslek hayatınızda ahlaki/etik ikilemi nasıl tanımlarsınız? 

• Meslek hayatınızda en çok hangi konularda etik ikilem yaşıyorsunuz? 

• Etik ikilem yaşadığınızda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? 

• Sizce meslek hayatınızda yaşanan etik ikilemlerin nedenleri nedir? 

• Meslek hayatınızdaki etik ikilemlerle nasıl baş ediyorsunuz? 

3.4. Veri Toplama Süreci 
 

Yüz yüze görüşme tekniği şeklinde planlanan bu araştırma dünyada pandemi olarak duyurulan Covid-19 hastalığı 

nedeniyle uzaktan olacak şekilde internet bağlantısı ile ZOOM toplantı programı uygulaması üzerinden bilgisayar 

ortamında görüntülü olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma gerçekleştirilmeden önce belirlenen katılımcılar telefonla 

aranıp konu, amaç ve görüşme soruları hakkında bilgiler verilmiş ve görüşme için uygun bir gün belirlenmiştir. 

Ayrıca katılımcılara kişisel bilgilerinin gizli kalınacağına dair etik kaideler içeren bir görüşme protokolü e-posta 

yoluyla gönderilmiş ve ikna edici bir konuşma yapılarak kendilerini rahat hissetmeleri sağlanmıştır. Görüşme pro- 

tokolü EK-1 ‘de sunulmuştur. Görüşmeler katılımcıların istediği saat ve günde istedikleri ortamda ZOOM toplantı 

programı üzerinden belirlenen IP adresine bağlanılarak bilgisayar ortamında gerçekleştirilmiştir. Her bir görüşme 

katılımcıların soruları yanıtlaması ve soruya uygun hayat hikayelerinden kesitlerle örnekler vererek soruları ce- 

vaplaması bakımından 15-20 dakika olarak farklılık göstermektedir. Görüşmeler, görüşme esnasında ses kaydedici 

cihaz ve ZOOM toplantı programının Record uygulaması ile ses dosyası oluşturulup kayıt edilmiştir. Katılımcılara 

da bu konu ile ilgili gerekli bilgi verilmiştir. Ayrıca katılımcılara ait demografik özellikler not tutularak kaydedil- 

miştir. Ses kayıtları ve dosyalar görüşmeler tamamlandıktan sonra Google uygulamalar yardımı ses dosyaları yazılı 

metinlere çevrilerek bir Word dosyası haline getirilmiştir. Word dosyasındaki bilgiler ses kayıtları tekrar dinlenerek 

gerekli yerlerde yapılan düzeltmelerin ardından yazılı metinler analiz edilmek üzere son halini almıştır. 

3.5. İnanılırlık ve Aktarılabilirlik 
 

Nitel araştırmalarda araştırmanın geçerlilik ve güvenirliğini elde etmek için belirlenmiş ölçütler vardır. Bunlar 

inanılırlık, tutarlılık ve aktarılabilirlik olarak belirtilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 2016). 

İnanılırlık; Yapılan araştırma ve araştırma sonuçlarının gerçekliği tam olarak kapsayıp kapsamadığını ifade etmektedir 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada araştırmanın inanılırlığını arttırmak için konu ile ilgili olarak yapılan çalış- 

malara ait literatür taraması, uzman görüş değerlendirmesi ve katılımcı onayı metotları kullanılmıştır. Araştırmaya da- 

hil edilen her aşamada uzman görüşünden yararlanılmıştır. Ayrıca, görüşme yapılan kişilerin düşüncelerini yansıtmak 

için katılımcıların görüşlerinden de doğrudan alıntılar yapılarak çalışmanın ikna edicilik düzeyi arttırılmıştır. 

Aktarılabilirlik; Araştırma sonuçlarının uygun araştırma alanlarında faklı mekân ve zamanlarda olsa dahi araştır- 

mayı temsil edecek şekilde kullanılabilir olduğunu içeren bir kavramdır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştır- 

mada aktarılabilirliği arttırmak için veri analizi yöntemi ile amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme 

yöntemleri kullanılarak veriler elde edilmiştir. 
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Tutarlılık; Olay ve olguların, gerek zaman-mekân gerekse katılımcı özellikleri vb. durumlardan dolayı değişken 

bir yapıda olduğunu benimseyen ve bu değişkenliği uyumlu bir biçimde araştırmaya yansıtan bir yaklaşımdır 

(Yıldırım ve Şimşek, 2016). Bu araştırmada tutarlılığı sağlamak adına 3. bir göz olarak araştırmanın her aşama- 

sında olduğu gibi bu aşamasında da uzman görüşlerinden yararlanılmıştır. 

3.6. Verilerin Analizi 

Çalışmada elde edilen verilerin analiz edilmesinde “içerik analizi” tekniği kullanılmıştır. İçerik analizinde elde 

edilen bulgular okuyucuya belirli bir sistematik yapı içerisinde sunulmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2016). Buna 

göre, araştırmada elde edilen veriler önce detaylıca incelenir ve birbirine benzer nitelikteki veriler kodlara dö- 

nüştürülerek belli temalar altında toplanır ve yorumlanır. Bu çalışmada veri analizi sırasında her bir katılımcının 

mülakat sorularına verdiği cevaplar üzerinden bilgiler detaylıca incelenmiş ve mülakat soruları ve cevapları üze- 

rinden temalar kategoriler oluşturulmuştur. Temalara ve kategorilere ait bulgular ortaya konulmuş ve yorumlan- 

mıştır. Verilerin analiz edilmesi sürecinde meslektaş değerlendirmesi ve uzman görüşüne başvurulmuştur. İkile- 

min tanımlaması, yaşanan etik ikilem, etik ikilemin etkisi, etik ikilemin nedenleri etik ikilemle baş etme şeklinde 

5 ana tema ortaya konulmuştur. Ulaşılan temalardan hareketle katılımcıların vermiş olduğu cevaplara istinaden 

kategoriler oluşturulmuştur. Sorulara cevaplar verilirken aynı nitelikteki cevaplar 1 kategoriye farklı nitelikteki 

cevaplar ise diğer kategori başlığı altında değerlendirilmiştir. İkilemin tanımlanması temasının altında 4 kategori, 

yaşanan etik ikilem temasının altında 5 kategori, etik ikilemin etkisi temasının altında 4 kategori, etik ikilemin 

nedenleri temasının altında 4 kategori ve etik ikilemle baş etme temasının altında 4 kategori elde edilmiştir. Oluş- 

turulan kategorilerle ilgili detaylı bilgiler bulgular kısmında yer almaktadır. 

3.7. Bulgular 
 

Etik ikilemlere ilişkin öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirilmiş kendi içinde anlamlı 

kodlar oluşturulmuştur. Her soru kalıbı kendi temasını da çıkarmıştır. Önce kategoriler belirlenmiş ardından temalar 

ortaya konulmuştur. Bu temalar; etik ikilemin tanımlanması, yaşanan etik ikilem, etik ikilemin etkisi, etik ikilemlerin 

nedenleri ve etik ikilemle baş etme olarak belirlenmiştir. Temalar ve bağlı kategoriler Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Şekil 1: Etik İkileme İlişkin Temalar ve Kategoriler 
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3.7.1. Tema 1: Etik İkilemin Tanımlanması 
 

Etik ikilem kavramına yönelik öğretmen görüşleri incelendiğinde kavramın tanımlanması noktasında zorluk ya- 

şandığı belirlenmiştir. Verilen yanıtlarda öğretmenlerin kavramın tanımlanmasında yorumlamalara başvurdukları 

belirlenmiştir. Bu durum da ‘etik ikilem tanımlaması’ temasını oluşturmuştur. 

Temanın alt kategorilerinde; Arada kalmak, doğru -yanlış ikililiği, teori- pratik çatışması ve kuralları işletmede ikile- 

me düşme şeklinde belirlenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin görüşlerinde belirlenen kategorileri görmek mümkündür. 

“Arada kalmak olarak tanımlıyorum. Etik ikilemi, kendi getirdiğim değerlerle dışarıdan gelen bir değerin çatış- 

ması olduğunda, ahlaki bir ikilem olduğunu düşünüyorum.” (1Ö, E, 8 yıl). 

“Doğruların veya yanlışların çatışması ve hani bu seçim. Ya da nasıl diyeyim. Seçme arasındaki seçim diyebili- 

riz. Yani ben öyle söyleyebilirim.” (2Ö, K, 4 yıl). 

“Ama hani ortaya döküldüğü zaman. Kişiyi zor duruma sokacak her şey benim için etik dışı gelir. Anlatabildim mi 

söylemek istediğimi? …İkilem olarak mı? Genelde arada kalmışlığım olmuyor. Etik olanı seçmeye çalışıyorum. 

Doğru ve yanlış arasında kalma diyebilirim.” (5Ö, K, 16 yıl). 

“Doğru mu yapmak? Yanlış mı yapmak? Arasındaki kararsızlıklar diyebilirim. Bu şekilde tanımlayabilirim. Yani 

doğru veya yanlış arasında kalmak şeklinde tanımlayabilirim. Ya da iyi veya kötü arasında kalmak olarak diye- 

bilirim.” (6Ö, K, 7 yıl). 

Verilen yanıtlarda da görüldüğü üzere etik ikilem kavramının tanımlanmasında kişiye göre değişkenlik gösterdiği 

ancak iki seçenek arasında seçim yapmak olduğu ifade edilmiştir. 

3.7.2. Tema 2: Yaşanan Etik İkilem 
 

Katılımcı öğretmenler meslek hayatı içerisinde karşılaştıkları etik ikilem konularını değerlenmiştir. Elde edi- 

len veriler ‘yaşanan etik ikilem’ temasını ortaya çıkarmıştır. Temanın alt kategorileri; kurallar mı- pratikler mi, 

mahrem alan, öğrenciyi değerlendirme, yöneticilerin beklentileri ve veli-öğrenci arasında kalma şeklinde ortaya 

çıkmıştır. Katılımcı öğretmenlerin yaşadıkları etik ikilemleri değerlendirdikleri görüşleri aşağıda verilmektedir. 

“Meslek hayatımda en çok yaşadığım Etik ikilemler… Kurallar ve bu kuralların uygulanması konusunda ikilem- 

de kalıyorum. Yani her mesleğin kendine has bir kuralı var. Fakat çoğumuz biz bu kuralları uygulayamıyoruz ya 

da uyamıyorum. Her seferinde farklı bir kural çıkıyor. Farklı bir uygulamaya geçiliyor. Yani bunun içinde çıkan 

kurallarda her seferinde bir ikilem yaşama gibi bir olasılığımız oluyor. Yani bu kuralların düzeltilmesi netleş- 

mesi, sabitleşmesi, gerektiği kanısında düşünüyorum.” (3Ö, K, 15 yıl). 

“Mesela bir iş uygulama okulunda, büyük yaştaki öğrencilerle mesela 15 veya 20’li yaşlarda öğrencilerim vardı. 

Öz bakım becerilerini kazandırmaya çalışırken. Özellikle tuvalet eğitiminde, tuvalet alışkanlığı kazandırmada 

biraz sıkıntı yaşadığım oldu. Tabi İkilemde kaldım. Çünkü mesela çocuğa tuvalet eğitimini verdiğim zaman... 

pantolonu indirmeyi bilmiyor öğrenci ve ona öğretmeye çalışıyorsunuz ve İndirmek zorundasınız. İndirdiğiniz 

zamanda tatbikî mahremiyet durumu ortaya çıkıyor. Bu durumda ikilemde kaldığım oldu yani.” (4Ö, K, 12 yıl). 

“Seviyesi genelde akademik başarısı ya da ders başarısı olsun, öğrencinin düşük durumlarda… Aile genelde 

bu durumu duymak istemiyor. Yani hep en iyisini duymak istiyor yani. Yalan söylemek değil ama bunu birazcık 

süsleyerek söylemek durumunda kalmak çok zor. Doğru olmadığını biliyorsun. Öğrencim çok iyi diyemiyorsun. 

Dediğin zaman veli farklı şeylere şey yapıyor… Bunu süsleyerek söylemek çok zor geliyor bana burada bir iki- 

lemde kalıyorum. Yani hani çocuğun yapamıyor ya da şuna ihtiyacı var dediğim zaman bu sefer veli kaldıramıyor. 

Bu durumlarda zorlanıyorum.” (5Ö, K, 16 yıl). 
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Katılımcıların en çok yaşadığı etik ikilem konusunun öğrenciyi değerlendirme aşamasında yaşandığı belirlenmiş- 

tir. 6Ö ve 10Ö katılımcılarının bu konuda yaşadıkları etik ikileme dair değerlendirmeleri aşağıdaki gibidir. 

“Not sisteminden bahsede bilirim. Örneğin bir yazılı okuyup işte öğrencinin ufak bir hatası olduğunda eğer o 

öğrenci gerçekten sınıf içerisinde olumlu davranışlara sahip öğrenci ise saygılı ise, derslere katlımı çok fazlaysa 

ve kendini gösteriyorsa ders konusunda, o zaman yaptığı en ufak hatayı tolere edebilirim diye düşünüyorum. Tabi 

ama o zamanda bir etik ikileme düşüyorsun otomatik olarak. Çünkü hani yaptığı şeyi net bir şekilde…Not vermem 

gerekirken. Âmâ bir taraftan şeyi düşünüyorsun. Bu çocuğun derse katılımı çok iyi, gerçekten bir şeyler yapmak 

isteyen, kendini gösteren bir öğrenci diyerek düşündüğünde bu sefer etik ikileme düşüyorsun yani acaba o yanlışını 

görmezden gelir miyim? Gelmeliyim? (6Ö, K, 7 yıl). 

“Sözlü notları bakımından. Aslında öğrenci kendini tam anlamıyla ifade edemediği zamanlar olabiliyor… Farklı 

ayrım yapabildiğimiz durumlarda etik ayrılık olabilir. Sonra not verme konusunda demiştik, sınavda kağıtları oku- 

ma konusunda... Kağıtların isim kapalı bir şekilde okunmasına düşünüyorum ben. Çünkü maalesef ki etki içinde 

kalabildiğimiz zaman burada da bir ikileme düşebilme durumu da olabiliyor. Yani öğrencinin ismini gördüğüm 

zaman normalde çoktan seçmeli sorular da taban 10 puansa öğrencinin ismine göre farklı puanlar verilebiliyor. 

Çalışkan ve tembel durumuna bağlı olarak yani… Sınav notları okunurken de diyebiliriz.” (10 Ö, K, 2 yıl). 

3.7.3. Tema 3: Etik İkilemin Etkisi 
 

Etik ikilemlerin yaşanması durumu öğretmenlerde duygusal olarak bazı sorunları beraberinde getirmekte o an için 

öğretmenlerin psikolojilerine etki edebilmektedir. Bu kapsamda veriler incelenmiş ‘etik ikilemin etkisi’ teması 

ortaya konulmuştur. Temanın alt kategorileri; vicdani rahatsızlık, sorgulama, güvensizlik ve kaygı-stres olarak 

belirlenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin etik ikilemin etkilerini değerlendirdikleri bölümler aşağıda verilmektedir. 

“Stres altında hoş bir duygu değil ikilemde kalmak. Evet stresli hissediyorum ve mutsuz.” (1Ö, E, 8 yıl). 

“Mesela bir süre geçtikten sonra çok kafama takılıyor. Öyle olsa nasıl olurdu? Böyle olsa nasıl olurdu? diye ve 

tabii ki de kafam karışıyor. Zorluk yaşıyorum. Yani orada yanlış davrandığımı düşündüğüm için sorun yaşıyorum 

diye bilirim.” (2Ö, K, 4 yıl). 

“Bir gelgit yaşıyorsunuz. Acaba yaptığımız şey doğru mu? Doğru mu yapıyoruz? Yapmamız gereken şey bu mu? 

Bizim işimizin bir parçası mı? Değil mi?” (4Ö, K, 12 yıl). 

“Belirsiz hissedip, vicdani olarak kendimi huzursuz hissederim. Kendimi huzursuz his hissederim. Çünkü vicdani 

bir boyutu var.” (6Ö, K, 7 yıl). 

“Huzursuz oluyorsunuz… Huzursuz ve güvensiz hissediyorsunuz kendinizi.” (8Ö, E, 18 yıl). 

Katılımcı öğretmenlerin etik ikilemin kendilerinde yarattığı duyguyu daha net ifade ettikleri belirlenmiştir. 
 

3.7.4. Tema 4: Etik İkilemin Nedenleri 
 

Yaşanan etik ikilemlerin nedenleri katılımcı öğretmenlere göre değişmektedir. Her öğretmen yaşadığı etik ikilem 

konusunun nedenlerini değerlendirirken farklı bakış açısıyla durumu değerlendirmiştir. Elde edilen veriler ‘etik 

ikilemin nedenleri’ teması altında oluşturulmuştur. Temanın alt kategorileri; dış etkenler (veli, öğretmen, öğren- 

ci), menfaat, kültürel inançlar ve düşünce farklılığı olarak saptanmıştır. Öğretmenler dış etkenlerin varlığından 

bahsetmekte ve özellikle okul yönetimi, veli istekleri ya da meslektaşlarının etik ikilemlere neden olduğunu 

bildirmişlerdir. Etik ikilem nedenlerinin bir kısmının ise öğrenci ile öğretmen arasındaki düşünce farklılıklarının 

oluşturduğu belirlenirken diğer taraftan öğretmenlerin yönetmelikler ile gündelik pratikler arasında kaldıkları 

saptanmıştır. Katılımcı öğretmenlerin yaşadıkları etik ikilem nedenleri aşağıdaki şekilde özetlenmektedir. 
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“Bunun nedeni… Öğrenci davranışları ve öğretmenin düşünce farklılıkları Olabilir. Sonuçta herkesin kendine ait 

bir düşüncesi var ve bu düşünce ile çocukların davranışları çakıştığı zaman ikileme düşebiliyoruz. Çünkü çocuk 

psikolojisini bilmemiz gerekiyor ve çocuklar bazen cidden sınırlarını aşabilecek davranışlarda bulunduğu zaman 

öğretmenler onlara kızma olabilir, kötü yani bağırma olabiliyor… Bu davranışlarda bulunabiliyoruz. Aslında 

olmaması gerekiyor. Bunun nedeni öğretmen düşüncesi öğrenci davranışlarının çakışmasından dolayı ve kuşak 

farklılıklarından da olabilir. Olabileceğini düşünüyorum.” (10Ö, K, 2 yıl). 

“Nedenleri... Yani kişinin kendinden kaynaklı nedenler olabilir. Çevresel faktör olabilir. Çevresinden kaynaklı, 

üçüncü kişilerle alakalı olabilir bu ikilemler. Dış nedenler… Mesela bir amirinden kaynaklı olabilir. Başında kim 

varsa. Bu şekilde olabilir.” (9Ö, K, 9 yıl). 

“Yani biraz da kültürel olduğunu düşünüyorum. Yani mesela bizler ebeveynlerimiz tarafından, toplum kültür açısın- 

dan yani benim yaşadığım ikilem için konuşuyorum hocam. Şu anda yani ayıp günah duygusuyla…” (4Ö, K, 12 yıl). 

“Veli İsteği... mesela okul öncesinde biz işte...Bilgilerimle mesela Veli’nin isteği çatışıyor. Burada veli dışarıdan 

bir etken aslında. Benim yapmam gereken. Evet bildiklerimi uygulamam gerekiyor. Âmâ veli orda ki... benim onu 

yapmamı engelleyebiliyor. Ya da daha iyi gözükmek için… Onların gözünde daha iyi bir ... Aslında değil ama 

Öğretmen olabilmek için. Onların isteğini yapıyorum” (2Ö, K, 4 yıl). 

Katılımcı öğretmenlerin büyük bir kısmının etik ikilemin nedenlerini net olarak ifade edemedikleri belirlenmiş- 

tir. Bu durumun nedeni olarak etik ikilem kavramına ilişkin net bir tanımlamalarının olmamasının etkili olduğu 

belirlenmiştir. Tanımlama istendiğinde de yorumlamalara başvurdukları belirlenmişti. Dolayısıyla etik ikilemin 

nedenlerini ifade ederken de bir netliğin ortaya konulmadığını söylemek gerekir. 

3.7.5. Tema 5: Etik İkilemle Başetme 
 

Katılımcı öğretmenlerin yaşadıkları etik ikilemlerle baş etme yolları arasında çok yönlü düşünme stratejisi uygu- 

lama, karşılaştırmalarda bulunarak doğru olanı yapma, daha adil davranışlar sergileyerek etik ikilemlere düşme- 

meye çalışma şeklinde yollar kullandıkları belirlenmiştir. Elde edilen veriler kapsamında ‘etik ikilemle başetme’ 

teması oluşturulmuştur. Temanın alt kategorileri; çok yönlü düşünme, karşılaştırma, adil davranma ve baş edeme 

olarak belirlenmiştir. Katılımcı öğretmenlerin ifadeleri aşağıdaki şekildedir. 

“Nasıl baş ediyoruz... Çok fazla baş edemiyoruz aslında. Yani sorunlarla hep… Yani sorunların arasına sıkışıyo- 

ruz… Yani baş etmek gerçekten zor. Şu şartlarda.” (7Ö, E, 13 yıl). 

“Yani kararımı verirken adaletli davranmaya çalışıyorum. Önüme engeller çıksa da.” (11Ö, K, 5). 

“Başa çıkma yöntemleri genelde o anda başa çıkamıyorum. Ama ilerisinde de oturduğum zaman hani bir kere bir 

yanlış yaptığım zaman onu oturup düşünüyorum ve bunu bir daha yapmam gerektiği konusunda kendimi uyarı- 

yorum.” (10Ö, K, 2 yıl). 

“…açıkçası çok yönlü düşünmeye çalışıyorum. Bu durumla karşılaştığını zaman hani birtakım şeyler de karar- 

sızlıklar yaşadığımda veya işte neyin doğru olduğuna, neyin kabul edilip kabul edilemeyeceği hususlarda. Böyle 

bir ikileme düştüğüm zaman İki taraflı düşünmeye çalışıyorum.” (8Ö, E, 18 yıl). 

“Ne tarafı seçeceğimi bilmiyorum. Doğal olarak kararsızlaşıyorum. Bir kararsızlık aşaması oluyor. Daha sonra 

sağlıklı karar verebilmem için detaylı bir şekilde düşünmem gerekiyor. Ne taraf bana daha yakın…” (6Ö, K, 7 yıl). 

“… yaşadığım ikilem sonucunda oturur bir düşünürüm. Yani ben bunu yapmalı mıyım? İşimin bir parçası mı? 

Yani Yapmazsam ne gibi sonuçlar doğurur? Yaparsam ne olur? Bunu bir düşündüm.” (4Ö, K, 12 yıl). 
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“Mümkün olduğu kadar o duruma düşmemeye çalışıyorum Kendi ahlaki doğrularımı bulmaya çalışıyorum. Ya 

da bir olay yaşadığım da. Mesela üzüldüğüm de ya da kafamda soru işaretleri kaldığında, onu bir daha asla 

yapmamaya çalışıyorum. Önceki tecrübelerimi hatırlamaya çalışıyorum. Ya da yaşadığım bir olayla ilgili olarak 

muhakeme yapıyorum.” (2Ö, K, 4 yıl). 

“Nasıl baş ediyorum... Bir karar vermemiz gerekiyor o verdiğim kararında doğru olduğunu düşünerek o ikilem- 

den kurtulmaya çalışıyorum karar verdikten bir müddet sonra gerginlik sıkıntı benimle beraber gidiyor. Ama 

Zaman geçtikçe doğru bir karar verdiğimi düşünerek üstesinden gelebiliyorum ha bu zamanda yanlış bir karar 

verdiysem de bunu düzeltmek için tekrar farklı adımlarda atıyorum.” (1Ö, E, 8 yıl). 

Katılımcı öğretmenlerin yaşadıkları etik ikilemlerle baş etme yollarında kararsızlıklar ve konunun net olarak 

çözümüne dair ifadelere rastlanmamaktadır. Baş etme yollarında da ifadelerinden de anlaşılacağı üzere karar- 

sızlıkların ve çözüm odaklılık olmadığı belirlenmiştir. Mesleki tecrübeye referansların olmadığını da söylemek 

mümkündür. Etik ikilem kavramının tanımlanmasından, etik ikilemlerin nedenlerine ve etik ikilemlerle baş etme 

yollarına dair görüşlerinde de net ifadelerin olmadığı saptanmıştır. 

BÖLÜM IV. TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

Etik ikilem iki seçenek arasından birinin tercih edilmesi sırasında yaşanılan durumu ifade etmek üzere kulla- 

nılmaktadır. Tanımsal olarak etik ikilem, iki değerin çatıştığı alanda olması gereken en iyi ihtimalli sonuçlara 

ulaşmama kararsızlığıdır. Dolayısıyla belirgin şekildeki doğru yanlış veya olumlu olumsuz ikilemlerinden ziyade 

farklı pek çok seçenek arasından ideal olanın tercih edilmesi şeklinde özetlenebilmektedir. Tam da bu noktada 

eğitim hayatının en önemli insan kaynaklarından biri olan öğretmenlerin karşılaştıkları etik ikilemlerin konu 

edildiği bu araştırmada amaçlanan öğretmenlerinin yaşadıkları etik ikilemleri belirlemek ve bunlarla nasıl baş 

ettiklerini saptamaktır. Elde edilen veriler başlıklar altında bulgular bölümünde toplanmıştır. Yapılan analiz çer- 

çevesinde etik ikilemin tanımlanması, yaşanan etik ikilem, etik ikilemin etkisi, etik ikilemin nedenleri ve etik iki- 

lemle başetme temaları oluşturulmuştur. Temalar kendi içerisinde alt kategorileri barındırmaktadır. Bu bölümde 

de sonuçlar kapsamında bir değerlendirme yapmak çalışmanın bağlamı açısından önemli görülmektedir. 

‘Etik ikilemin tanımlanması’ temasında kavramının tanımlanmasında öğretmenlerin özellikle doğru-yanlış iki- 

lemi şeklindeki tanımlamalarına rastlanmıştır. Bazı öğretmenlerin tanıma daha uygun şekilde arada kalmak ve 

çatışma ifadelerini kullandıkları belirlenmiştir. Teoride beklenen ile pratiğe dökülen olgular arasında belirgin 

şekilde farklılıkların olması beklenen bir durumdur. Ancak uyumlaştırılmıştır teori- pratik ilişkisinin görece daha 

elverişli olduğu düşünüldüğünde çatışma kavramı etik ikilem kavramı tanımlamasına daha denk düştüğünü söy- 

lemek gerekir. Dolayısıyla katılımcı öğretmenlerin etik ikilem konusunda etik kavramından ziyade ikilem kavra- 

mına dair görüş bildirdikleri saptanmıştır. 

Öğretmenler yaptıkları iş gereği insan yetiştirmekte onları belli bir yaştan sonra eğitim ve öğretim kapsamında 

belli ölçütler içerisinde gelişimlerine katkı sağlamaktalar. Dolayısıyla insan ilişkilerin en üst düzeyde yaşandığı 

bu meslekte etik ikilemlerle karşılaşmaları büyük bir olasılık olarak kendini göstermektedir. Yapılan analizlerde 

öğretmenlerin etik ikilem yaşadıkları konular belirlenmiş ve ‘yaşanan etik ikilem’ teması belirlenmiştir. Öğret- 

menlerin yaşadıkları etik ikilem konuları arasında öğrencinin değerlendirilmesi konusu başta olmak üzere, veli, 

yönetici ve meslektaşların yarattığı dışarıdan etkilerle oluşan konuların etik ikilem olarak yaşandığı belirlenmiştir. 

Etik ikilemle karşılaşıldığında katılımcı öğretmenlerin duygusal olarak etkiledikleri belirlenmiştir. Bu kapsamda ‘etik 

ikilemin etkisi’ teması elde edilen verilerden oluşturulmuştur. Özellikle kültürel arka planın etkili olduğu ifadelere 

yansımıştır. Ayıp, günah, vicdanen rahatsızlık gibi ifadeler bu duruma referans vermektedir. Etik ikilemle karşılaşıl- 
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dığında profesyonel olarak bir seçim gerçekleştirilemediği belirlenmiştir. Bu durumun mesleki tecrübeyle orantılı 

olmadığı saptanmıştır. Çünkü 10 yıl ve üzeri mesleki tecrübeye sahip öğretmenlerin de bu durumla karşılaşmalarında 

sorgulama, mutsuz olma, stres gibi ifadelere yer verdikleri belirlenmiştir. Tezcan ve Güvenç (2020) öğretmenlerin 

yaşadıkları etik ikilemleri inceledikleri çalışmada öğretmenlerinin yaşadıkları etik ikilemlerin birçok etkisinin olduğu 

ve bunların; öğrenci ve meslektaşı koruma ve adil değerlendirme, gibi unsurlar olduklarını saptamışlardır. 

Öğretmenlerin meslek hayatlarında her an karşılaştıkları etik ikilemlerin nedenlerini değerlendirdikleri ifadeleri 

kapsamında ‘etik ikilemin nedenleri’ teması belirlenmiştir. Öğretmenlerin yaşadıkları etik ikilemlerin nedenleri 

arasında özellikle veli, yönetici ve meslektaşların öğretmenlerin karşılaştıkları etik ikilemlerin direk kaynağı ya 

da dolaylı olarak kaynağı olduğu belirlenmiştir. Özellikle öğretmen-yönetici, kadrolu öğretmen-sözleşmeli öğret- 

men-ücretli öğretmen şeklindeki sınıflamanın okul yönetimlerinin tutumlarını etkilediği katılımcı öğretmenlerin 

ifadelerinden ortaya çıkarılmaktadır. Bu durum, yasa ve yönetmeliklerin etkili şekilde işletilmesiyle mesleki 

pratikler arasında bir çatışmanın yaşanmasına neden olmakta bu durumda etik ikilem yaşanmasının nedenleri 

arasında önemli bir yerde durduğunu göstermektedir. Yine elde edilen veriler göre öğretmenlerin yaşadıkları etik 

ikilemin nedenleri arasında öğretmenlerin kendilerini yasal güvence altında hissetmemeleri de önemli bir veri 

olarak ortaya çıkmıştır. Camadan (2018) tarafından yapılan çalışmada etik ikilemlerin nedenleri olarak; sıklıkla 

meslek ilkeleri ve meslekle ile ilgili yasalar veya verilen kişisel kararlarının karşılaşılan kimi durumlarda çelişe- 

bildiği ve bu noktada öğretmenlerin etik ikilem yaşadıkları şeklinde saptanmıştır. 

Etik ikilemlerle baş etme yollarını değerlendirdikleri ifadeleri kapsamında ‘etik ikilemle baş etme’ teması belirlen- 

miştir. Katılımcı öğretmenlerin baş etme yollarında bir kararsızlık halinin ifadelere yansıdığı belirlenmiştir. Katılımcı 

öğretmenlerin ifadeleri incelendiğinde belirli bazı kalıpların geliştirildiği belirlenmiştir. Farklı düşünerek adım atmak, 

açıklamalar getirmek, adaletli davranmak, karşılaştırmalarda bulunmak şeklinde kalıp ifadelere başvurdukları saptan- 

mıştır. Ancak bu durumu açıkladıkları bölümlerde de aslında net bir şekilde baş etme yollarına ulaşamadıklarını söy- 

lemek mümkündür. Yaraş (2019) yapmış olduğu çalışmada etik ikilemle baş etme konusunu bilinenleri açığa çıkarma 

bağlamında değerlendirmiştir. Yapmış olduğu çalışmada ulaştığı bulgulara göre, öğretmenlerin etik çatışması yaratan 

etik ikilem durumlarında; bu duruma açıklamalar getirme ve sorun karşısında adaletli davranma şeklinde kalıp ifade- 

lere başvurdukları, kurum yararına olacağına inandıkları için bilinenleri açığa çıkarma davranışlarını göstereceklerini 

saptamıştır. Bu çalışmaya benzer bulgular Saban ve Çelik (2020) tarafından yapılan çalışmada da saptanmıştır. 

4.1. Öneriler 
 

Öğretmenlerin yaşadıkları etik ikilemlerle ilgili olarak elde edilen sonuçlar bağlamında politika yapıcılara, uygu- 

layıcılara ve bu alanda araştırma yapan ve yapacak olanlara bazı öneriler sunulmaktadır. 

4.1.1. Politika Yapıcılara Öneriler 

• Araştırma sonuçları kapsamında öğretmenlerin yaşadıkları etik ikilemleri konuşup fikir alabilecekleri da- 

nışmanlık ofislerinin geliştirilmesi önerilmektedir. 

• Öğretmenlerin özellikle karşılaştıkları etik ikilemler sonrası gerekli yerlere yapacakları başvurular sonrası 

sorun yaşamamaları adına yasal bazı düzenlemelerle güvence altına alınmaları önerilmektedir. 

• Öğretmenlerin meslek hayatı içerisinde yaşadıkları veya karşılaştıkları etik ikilemleri konuşabilecekleri 

platformların oluşturulması politika yapıcıların eliyle gerçekleştirilmelidir. 
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4.1.2. Uygulayıcılar Öneriler 

• Öğretmenliğin objektif şekilde hazırlanmış meslek etik kodlarının açık ve anlaşılır biçimde saptanması ve 

düzenli olarak öğretmenlere bu konuya dair eğitimlerin verilmesi önemli görülmektedir. 

• Öğretmen yetiştiren okullarda etik dersinin aktif şekilde verilmesi veya bu dersin içeriğinin öğretmen 

adaylarının dikkatin çekecek şekilde revize edilmesi önerilmektedir. 

• Yaşanılan etik ikilem durumlarının aktarılması halinde yöneticilerin de çözüm odaklı olmaları önerilmektedir. 

4.1.3. Araştırmacılara Öneriler 

• Etik ikilemin tanımlanması veya ne olup ne olmadığına ilişkin çok yönlü araştırmaların yapılması araştır- 

macılara önerilmektedir. 

• Eğitim öğretim alanındaki paydaşların etik ikilem konusuna bakış açısının ne olduğuna ilişkin farklı analiz 

yöntemleri kullanılarak saptamalar ortaya konulabilir. 
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BİLDİRİ ÖZETİ 

Kelime - kavram zenginliği, bireyin sosyal ilişkileri ve eğitim yaşamı boyunca kullanacağı önemli kazanımlar- 

dandır. Dünyayı algılama, olayları anlamlandırma ve olguları zihinsel düzeyde işleme süreci kelimeler ile başlar. 

Gösteren gösterilen ilişkisi temelinde formlaşan kelimelerin ve ifade ettikleri kavramların etkin biçimde kullanıl- 

ması düşünmeyi besleyen ve muhakeme gücünü artıran bir özelliğe sahiptir. Karşılaşılan farklı durumlara yönelik 

fikir üretme, cevabını hazırma ve sonucu tahmin etme aşamaları dil-düşünce ilişkisini harekete geçirmektedir. 

Diğer bir deyişle dilin düşünceye hizmet etmesi ve kavramların yerli yerinde amaca uygun olarak kullanılması 

kelime hazinesinin gelişmişliğine bağlıdır. Buna bağlı olarak bireyin temel söz varlığından hareketle kelime ha- 

zinesinin, söz dağarcığının geliştirilmesi büyük önem taşır. Öğrenilen pasif ve kullanıma geçirilen aktif kelime 

kadrosunun geliştirilmesi, ilkokul düzeyinden başlayarak dikkatle planlanmalı ve kademeli olarak ileri seviye- 

lere taşınmalıdır. Öğrencilerin düzeyine uygun olarak yapılan kelime öğretimi planlama çalışmalarında, yeni 

kelimelerle ilk defa tanışacak olan çocukların bunu zevkli, eğlenceli bir etkinlik olarak görmeleri sağlanmalıdır. 

Nitekim ileride sistematik ve akademik olarak devam etmesi arzulanan yeni kelime öğrenme istekliliği, eğitimin 

ilk yıllarında kazandırılması gereken olumlu algıyla doğrudan ilgilidir. Günümüz teknolojik gelişmelerinin sun- 

duğu bilgiye erişme kolaylığı ve sosyal iletişim ağlarının yaygınlığı, sınıf içi eğitim ortamlarının çok uyaranlı 

ve ilgi çekici hale getirilmesini gerekli kılmıştır. İstediği anda elindeki mobil cihaz aracılığıyla bilgiye doğrudan 

erişme imkanına sahip bir öğrencinin sınıf içi etkinliklerle aktif hale getirilmesi önemlidir. Bu yolla, öğrencide 

bilgiye kolay ulaşma neticesinde ortaya çıkabilecek hazırcılık ve değersizleştirme duygusunun önüne geçilmesi; 

bilginin üretilmesi ve kazanılması sürecinde aktif rol alan bir öğrencinin böylece kendine güven duyması, sınıf 

içi öğrenme ortamına elektronik dünyadan daha fazla önem vermesi sağlanmalıdır. Sözü edilen ortamın kelime 

öğretimine yardımcı olacak şekilde dizayn edilmesi, öğretmenin becerisine ve sınıf içi etkinliklerin amaca uygun 

olarak kullanmasına bağlıdır. Her yaş grubu ve seviye için planlanabilecek etkinlik türleri vardır. Öğretmen, bu 

konuya yönelik özel çaba sarf etmeli; öğrencilerin gerisine düşmeyecek şekilde teknolojik imkanlardan yararla- 

narak kelime öğretimi etkinliklerini tasarlamalıdır. Bu etkinliklerde tüm öğrencilerin katılımının sağlanmasına ve 

bir ders saati içinde öğrenmenin kalıcı hale getirilmesine gayret edilmelidir. Bu çalışmada, teknoloji ile yarışmak 

zorunda kalan eğitimcilerin sınıf içi etkinliklere önem vermesinin gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

THE IMPORTANCE OF IN-CLASS ACTIVITIES IN VOCABULARY TEACHING 
 

Vocabulary-concept richness is one of the important gains that people will use throughout their social relations 

and education life. The process of perceiving the world, making sense of events and processing the facts on a 

mental level begins with words. The effective use of words and the concepts they express on the basis of the 

signifier-signified relationship has a feature that nourishes thinking and increases reasoning power. The stages of 

generating ideas for different situations, preparing the answer and predicting the result activate the langua- ge-

thought relationship. In other words, the language’s service to thought and the appropriate use of concepts in 

their proper place depends on the development of the vocabulary. Accordingly, it is of great importance to 
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develop the vocabulary and vocabulary of the individual based on the basic vocabulary. The development of the 

learned passive and active vocabulary should be carefully planned starting from the primary school level and 

gradually carried to advanced levels. In the vocabulary teaching planning activities carried out in accordance with 

the level of the students, it should be ensured that the children who will meet new words for the first time see this 

as an enjoyable and entertaining activity. As a matter of fact, the willingness to learn new words, which is desired 

to continue systematically and academically in the future, is directly related to the positive perception that should 

be gained in the first years of education. The ease of accessing information offered by today’s technological 

developments and the prevalence of social communication networks necessitated making classroom education 

environments very stimulating and interesting. It is important to activate a student who has the opportunity to ac- 

cess information directly through his mobile device whenever he wants, through classroom activities. In this way, 

preventing the feeling of preparation and devaluation that may arise as a result of easy access to information in 

the student; It should be ensured that a student who takes an active role in the process of producing and acquiring 

knowledge thus gains self-confidence and attaches more importance to the classroom learning environment than 

the electronic world. The design of the aforementioned environment to help with vocabulary teaching depends 

on the skill of the teacher and the use of classroom activities in accordance with the purpose. There are types of 

activities that can be planned for every age group and level. The teacher should make a special effort towards this 

issue; Students should design vocabulary teaching activities by making use of technological opportunities in a 

way that they will not fall behind. Efforts should be made to ensure the participation of all students in these 

activities and to make learning permanent within one class hour. In this study, it is emphasized that educators who 

have to compete with technology should give importance to in-class activities. 

Kelime Öğretiminde Sınıf İçi Etkinliklerin Önemi 
 

Kelime - kavram zenginliği, bireyin sosyal ilişkileri ve eğitim yaşamı boyunca kullanacağı önemli kazanımlar- 

dandır. Dünyayı algılama, olayları anlamlandırma ve olguları zihinsel düzeyde işleme süreci kelimeler ile başlar. 

Gösteren gösterilen ilişkisi temelinde formlaşan kelimelerin ve ifade ettikleri kavramların etkin biçimde kullanıl- 

ması düşünmeyi besleyen ve muhakeme gücünü artıran bir özelliğe sahiptir. Karşılaşılan farklı durumlara yönelik 

fikir üretme, cevabını hazırlama ve sonucu tahmin etme aşamaları dil-düşünce ilişkisini harekete geçirmektedir. 

Diğer bir deyişle dilin düşünceye hizmet etmesi ve kavramların yerli yerinde amaca uygun olarak kullanılması 

kelime hazinesinin gelişmişliğine bağlıdır. Buna bağlı olarak bireyin temel söz varlığından hareketle kelime ha- 

zinesinin, söz dağarcığının geliştirilmesi büyük önem taşır. Öğrenilen pasif ve kullanıma geçirilen aktif kelime 

kadrosunun geliştirilmesi, ilkokul düzeyinden başlayarak dikkatle planlanmalı ve kademeli olarak ileri seviye- 

lere taşınmalıdır. Öğrencilerin düzeyine uygun olarak yapılacak kelime öğretimi planlama çalışmalarında, yeni 

kelimelerle ilk defa tanışacak olan çocukların bunu zevkli, eğlenceli bir etkinlik olarak görmeleri sağlanmalıdır. 

İleriki dönemlerde sistematik ve akademik olarak devam etmesi arzulanan yeni kelime öğrenme istekliliği, eğiti- 

min ilk yıllarında kazandırılması gereken olumlu algıyla doğrudan ilgilidir. Günümüz teknolojik gelişmelerinin 

sunduğu bilgiye erişme kolaylığı ve sosyal iletişim ağlarının yaygınlığı, sınıf içi eğitim ortamlarının çok uyaranlı 

ve ilgi çekici hale getirilmesini gerekli kılmıştır. İstediği anda elindeki mobil cihaz aracılığıyla bilgiye doğrudan 

erişme imkanına sahip bir öğrencinin sınıf içi etkinliklerle aktif hale getirilmesi önemlidir. Bu yolla, öğrencide 

bilgiye kolay ulaşma neticesinde ortaya çıkabilecek hazırcılık ve değersizleştirme duygusunun önüne geçilmesi; 

bilginin üretilmesi ve kazanılması sürecinde aktif rol alan bir öğrencinin böylece kendine güven duyması, sınıf 

içi öğrenme ortamına elektronik dünyadan daha fazla önem vermesi sağlanmalıdır. Sözü edilen ortamın kelime 

öğretimine yardımcı olacak şekilde dizayn edilmesi, öğretmenin becerisine ve sınıf içi etkinliklerin amaca uygun 
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olarak kullanılmasına bağlıdır. Her yaş grubu ve seviye için planlanabilecek etkinlik türleri vardır. Öğretmen, bu 

konuya yönelik özel çaba sarf etmeli; öğrencilerin gerisine düşmeyecek şekilde teknolojik imkanlardan yararla- 

narak kelime öğretimi etkinliklerini tasarlamalıdır. Bu etkinliklerde tüm öğrencilerin katılımının sağlanmasına ve 

bir ders saati içinde öğrenmenin kalıcı hale getirilmesine gayret edilmelidir. 

Doğan Aksan, söz varlığının genel tanımını şöyle yapar: Bir dilin kendi öğelerinden oluşan, kimi zaman yaban- 

cı öğelerin de girdiği temel söz varlığı; bilim, teknik, sanat ve zanaat alanlarına ait terimler; her dilde belli bir 

durumu, olayı, insanların tutum ve davranışlarını belirlemek üzere birden çok sözcükle anlatım bulan deyimler, 

birden çok sözcükle anlatım bulan bu öğelerden başka, bir ulusun bilgeliğini, yaşam deneyimlerini yansıtan ve 

kuşaktan kuşağa aktarılan atasözleri insanların toplum yaşamlarında, belli bir kültürün ürünü olarak kullandıkları 

kalıp sözler (kalıplaşmış sözler), dile büyük bir anlatım gücü kazandıran ikilemeler dilin söz varlığını meydana 

getiren unsurlardır. 

Bir dilin tarihinin herhangi bir kesitinde kullanılan söz varlığı o dilin tarihsel söz varlığını oluştururken, bir dilin 

günümüzde kullandığı, kullanmakta olduğu söz varlığı o dilin güncel söz varlığını oluşturmaktadır. Bir dilin te- 

mel söz varlığını, vücudun uzuv ve organ adları, temel fiiller, sayı ve akrabalık isimleri gibi sözcükler oluşturur. 

Bu sözcüklere aynı zamanda çekirdek sözcükler de denir. Bir dilin söz varlığında maddi ve manevi kültür yapısı 

ile ilgili önemli bilgilere ulaşılır. Maddi kültür yapısı ile o kültürün içinde bulunduğu coğrafya, geçim kaynakları, 

manevi kültür yapısından ise inanç, gelenek, görenek gibi kavramlara rastlanır. Örneğin Türkiye’de İç Anadolu 

Bölgesi’nin bitki örtüsü bozkır, iklimi ise karasaldır. Bu bölgede bozkırla ilgili birçok sözcük bulunur. Bir Afrika 

ülkesi olan Sudan’da hayvancılık çok önemlidir ve söz varlıklarında sadece ineklerle ilgili iki yüzden fazla söz- 

cüğün var olduğu görülmektedir (Aksan, 2006). 

Dillerin söz varlığı tek tek sözcüklerden ve kalıplaşmış dil birimlerinden oluşur. Tek tek sözcükler ifadesiyle, 

“cam, taş, ev, kalem, sandalye, gibi, ile, çık-, at-, yap-, vb.” gibi sözler ifade edilirken atasözü (Damlaya damlaya 

göl olur, Sakla samanı gelir zamanı vb.), deyim (Geçti Bor’un pazarı sür eşeği Niğde’ye, etekleri zil çalmak, 

vb.), ikileme (ıvır zıvır, ileri geri, vb.), birleşik sözcükler (imambayıldı, hanımeli, vb.) ve kalıp sözlerden (Allah 

rızası için, Günaydın, Afiyet olsun, vb.) oluşan kalıplaşmış dil birimlerini içerir. Kalıplaşmış dil birimlerinin 

bir bölümü, atasözleri, deyimler ve bazı birleşiklerde olduğu gibi mecaz anlamla kullanılmaktadır. Söz gelimi, 

atasözleri (Damlaya damlaya göl olur, Ayağını yorganına göre uzat, vb.), deyimler (Dam başında saksağan vur 

beline kazmayı, etekleri zil çalmak, vb.) ve birleşiklerin bir bölümü (hanımeli, karnıyarık, imambayıldı, aslanağ- 

zı, vb.) gerçek anlamlarından ziyade mecaz anlamlıyla anlaşılabilmektedir. Tabii ki, bu husus bütün kalıplaşmış 

dil birimleri için geçerli değildir. “Yavaş yavaş” gibi bir ikilemenin veya “Yarın görüşürüz.” gibi bir kalıp sözün 

gerçek anlamıyla kullanıldığı gayet açıktır (Aksan, 2006). 

“Dil, hem zihinsel gelişmenin göstergesi hem de anlamanın aracıdır. Bu tanım, dilin çocuğun bilişsel ve sosyal geli- 

şiminde ne denli önemli bir yer kapsadığını açıkça ortaya koymaktadır. Dil aynı zamanda çocuğun sosyal beceriler 

edinmesinin ve bu becerileri kullanmasının da aracı ve ön koşuludur. Sosyal becerilerin başında gelen iletişim, bunu 

gerçekleştirecek araç olan dilin de gelişmesine bağlıdır. Dilin özelliklerinden birisi, düşünce ile iç içe olmasıdır. 

Düşünceler dil yardımıyla ortaya konarak başkalarına iletilir. Düşüncelerin gelişmesini sağlayan temel unsur, ke- 

limelerdir. Kelime ve kavram zenginliği düşünme sürecinde akılcılığa ve düşünce zenginliğine işaret eder. İnsanın 

kelime ve kavram yönünden zengin bir birikime sahip olması, düşüncede de zengin olmasını sağlar. Bu nedenle 

Türkçe eğitiminde kelime öğretimine ayrı bir önem verilmesi gerekmektedir” (Özbay ve Melanlıoğlu, 2008: 31). 

Türkçe Dersi Öğretim Programı (1-5. Sınıflar)’nda bu konu ile ilgili olarak “Okuma sürecinde öğrencinin keli- 

meleri tanıması oldukça önemlidir. Kelime tanıma; öğrencinin zihinsel sözlüğünü kullanarak kelimenin anlamını 
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belirlemesi sonucu gerçekleşmektedir. Kelimenin anlamı belirlenirken ön bilgiler kullanılmaktadır. Kelimelerin 

doğru tanınmaması; cümlelerin, paragrafların ve giderek bütün metnin yanlış anlaşılmasına neden olmaktadır. 

Bu nedenle kelime çalışmalarına gereken önem verilmeli ve öğrencilerin söz varlığı geliştirilmelidir.” (2005) 

ifadeleri yer almaktadır. İlköğretim ikinci kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı (6-8. Sınıflar)’nda bu hususa 

Genel Amaçlar içerisinde yer verilmekte ve öğrencinin, “Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle söz varlı- 

ğını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri amaç- 

lanmaktadır.” denilmektedir. Bu ifadeler Türkçe eğitimi içerisinde kelime hazinesine ne derece önem verildiğini 

göstermesi bakımından önemlidir (Özbay ve Melanlıoğlu, 2008: 33-34). 

Öğrencinin anlama ve anlatma yeteneğini geliştirmeye dönük olarak planlanan çalışmalarda söz varlığının öne- 

mi türlü çalışmalarda dile getirilmiş; eksiklikler tespit edilmeye çalışılmış; yeni yöntem ve teknikler aranmıştır. 

Konuyla ilgili yapılan akademik çalışmalar, durumun tespitinden ve ortaya konulmasından çok fazla öteye gide- 

memiştir. Sınıf içinde öğrenci ile direkt temas kuran eğiticinin rolüne ve çabasına fazlaca değinilmemiş ve ku- 

ramsal birtakım öneriler yapılmakla yetinilmiştir. Akcan’ın da ifade ettiği gibi, ‘Sözcük bilgisinin geliştirilmesi, 

yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde önemli bir bileşen olarak kabul edilirken Ana dili öğretiminde yeterince 

önemsenmemiştir’ (Akcan, 2014: 45). O nedenle, ana dili olarak Türkçe eğitiminde de öğrenciyi yeni kelimeler 

öğrenmeye teşvik etmenin yolları, günümüz teknolojik imkanlarıyla paralel planlanmalı ve konuya akademik 

açıdan yaklaşılmalıdır. Bu çalışma, söz konusu eksikliğe dikkat çekmek için kaleme alınmış; iletişim ve etkileşim 

bağlamında çok uyaranlı ortam içinde yer alan öğrencilerin sınıf içi aktivitelerden kopmadan dersi tamamlama- 

sının gerekliliğine vurgu yapılmıştır. 

Kelime öğretimini zevkli kılmayı amaçlayan öğretmenler tarafından sınıfta icra edilen ilgi çekici ve pratik yön- 

temler vardır. Bu gibi yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması şüphesiz öğretmenin ortaya koyacağı çaba ile 

yakından ilgilidir. Bu doğrultuda, sınıf içi kelime öğretimi etkinliklerinde yararlı olacağı düşünülen birtakım ör- 

nek yöntemlere aşağıda yer verilmiştir. Örnekler konusunda, Halide Gamze İnce tarafından 2006 yılında yapılan 

Türkçede Kelime Öğretimi adlı yüksek lisans tezinden yararlanılmıştır (İnce, 2006). 

Sözlük Kullanımı 
 

‘Hem ana dili öğretiminin hem de yabancı dil öğretiminin en önemli unsurlarından biri sözlüklerdir. Ancak bi- 

lindiği gibi dil, kullanıcılarına zengin ve çok çeşitli ifade imkânları sunabilen değişken bir iletişim aracıdır. İfade 

zenginliği ise, dil bilinci ve kelime hazinesinin geliştirilmesi ile bağlantılıdır. Kelime hazinesinin kapsamına aynı 

zamanda kalıplaşmış ifade biçimleri de girmektedir. Genelde çocuklar, bir iletişimle ilgili işlevi yerine getiren tek 

bir ifade kalıbı kullanırlar. Ancak kullandıkları bu kalıpların şekillerinde farklılıklar yaratamazlar. İşte bu yüzden 

kelimelerin köklerinin yapım ekleriyle çeşitli kelimelere dönüşmüş olduğunu kendi çabalarıyla öğrenmeleri gerek- 

mektedir. Bu da ancak etkili bir sözlük kullanımıyla gerçekleşebilir. “Türkçe Okul Sözlüklerinin Değerlendirilme- 

si” adlı bildirisinde Prof. Dr. Yahya Akyüz de, okul sözlükleri nasıl yazılmalı, bu alanda neler yapılmalı sorusunun 

cevabını 12 başlık altında toplamıştır. Kısaca bu başlıklara bakacak olursak: 1) Okul sözlükleri bir “kelimeler liste- 

si” gibi değil, zevkle okunabilir bir kitap gibi düşünülmelidir. 2) Okul sözlükleri bol örnekli olmalı ve bu örnekler, 

millî tarih, coğrafya ve kültürümüzden alınmalı ve bunların öğretimi amacını da taşımalıdır. 3) Sözlüklerde yapılan 

alıntı ve örnekler millî ve önemli yazarlar ve eserlerden yapılmalıdır. 4) Bazı örneklerin açıklamalarında kelime- 

lerin tekrarından kaçınmamak lâzımdır. Meselâ, demir almak terimi hem demir hem de almak maddelerinde açık- 

lanabilir. 5) Okul sözlükleri avuç içi büyüklüğünde, bir cildi geçmeyecek şekilde, resimli, çizgili, haritalı, renkli 

olmalıdır. 6)Türkçenin çeşitli yönlerine ilişkin sözlükler hazırlanmalıdır: Atasözleri ve deyimler sözlüğü, çeşitli 

dersler için kavram, terim sözlükleri, çağrışım yapan kelimeler sözlüğü, duyuları zenginleştirici, duyuların ifade- 
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sini kolaylaştırıcı sözlükler, eş anlamlı kelimeler sözlüğü. 7) Sözlükler iyi kâğıda basılmalı, dikişli, ciltli, renkli 

olmalıdır. 8) Öğrencinin sözlüğe bakma alışkanlığını kazanması açısından derslerde sözlük üzerinde çalışmak ders 

işleme yöntemi olarak şart koşulmalıdır. 9) Tüm ders kitaplarının arkasında o ders ve alanla ilgili terimler alfabetik 

olarak konmalı ve açıklanmalıdır. 10) Türkçe okul sözlükleri, birbirini tamamlayacak şekilde ilk ve orta öğrenim 

düzeylerinde hazırlanmalıdır. 11) Sözlükler yardımcı ders kitabı olarak görüldüğünden veliler öğrencilere sözlük 

almada tereddüt edebilirler. Bu yüzden sözlüklerin fiyatları mümkün olduğunca düşük tutulmalıdır. 12) Belli başlı 

kriterlere uymayan sözlükler Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi tarafından kabul ve 

tavsiye edilmemelidir (Akyüz, 1988: 249-259; Akt: İnce, 2006: 56). 

Bütün öğrencilerin birer sözlük edinmesi mümkün olmayabilir. Sözlüğün vazgeçilmez önemi karşısında her öğ- 

renci sırasının, her kümenin bir sözlüğü olması gereklidir. Hiç olmazsa, öğretmen masası üzerine bir sözlük ko- 

narak, öğrencilerin gerektikçe başvurmaları sağlanmalıdır. Ana dilinin sözlüğü bulunmayan bir derslik, en önemli 

öğretim aracından yoksun demektir (Göğüş, 1978: 369; Akt: İnce, 2006: 58). 

Çağrışım Tekniği 

Bir kelimenin bir başka kelimeyi hatırlatması olayına çağrışım denir. Çağrışım yoluyla yapılan kelime çalışmaları daha 

fazla kelime öğrenebilmek, pasif kelime hazinesinde bulunan kelimeleri aktif kelime hazinesine aktarabilmek için et- 

kili bir yoldur. Bu yöntemi kullanmadan önce çeşitli ön bilgilere sahip olmak gereklidir. Örneğin limon kelimesi yüzün 

ekşimesini, morg kelimesi ölümü ve soğuğu çağrıştırır. Bu tür kelimelere duygu değeri olan kelimeler de denmektedir 

(Aktaş ve Gündüz, 2001: 76; Akt: İnce, 2006: 61-65). Dilin işlenmesi, daha fazla kişi tarafından daha uzun bir zaman- 

dan beri konuşuluyor olması, o dildeki kelimelerin anlam varyantlarının ve çağrışım alanlarının çoğalmasına vesile 

olur. Ancak dili kullananların hepsi o dilin çağrışım alanlarının tümünü kavrayıp kullanamaz. Belirli anlam varyantları 

belirli gruplar tarafından kullanılır. Bu çağrışım alanlarına hâkimiyet, sosyal, ekonomik, kültürel duruma göre olduğu 

gibi yaşa, cinsiyete, okuma-yazma seviyesine göre de değişir (Memmedov, 1994: 350; Akt: İnce, 2006: 61-65). 

Çağrışım tekniğiyle kelimeler hem kolay öğrenilmekte hem de öğrenilen kelimeler çabuk unutulmamaktadır. 

O kelimeyle ilgi somut şeylerin düşünülüp tasarlanması, ön bilgilerin harekete geçirilmesi etkili bir yöntemdir. 

Çağrışım tekniği çok farklı alıştırmalarla desteklenebilir. Örneğin öğrencilere anlamca birbirlerine yakınlıkları 

bulunan kelimeler gruplanarak verilir ve bu kelimelerin içinde bulunduğu bir paragraf ya da metin oluşturması 

istenir. Kelimelerle ilgili her öğrencinin çağrışımı farklı olacağından ortaya çıkan metinlerde farklı olacaktır. Sı- 

nıfta bu metinlerin okunması da bu farklı çağrışım alanlarından diğer öğrencilerin faydalanmasını sağlayacaktır. 

Böyle çalışmalarda önemli olan kelimelerin sırasından çok, çocuğa yaptırmış olduğu çağrışım ve buluştur (Kü- 

çük, 2002: 253; Akt: İnce, 2006: 61-65). 

1-Porselen, porsiyon, silip süpürmek, çanak, nefis, lezzet 

2-Çeltik, çoraklaşmak, gübre, çit, orak, pineklemek 

3-Lösemi, hekim, revir, beyhude, elem, yanıp tutuşmak 

4-Lokma, nimet, protein, şerbet, çeşni, umursamak 

5- Ekin, filizlenmek, ziraat, okka, ılıman, tabiat 

6- Tüyleri diken diken olmak, vahşet, şarapnel, cenk, etmen, gaye 

7-Örf, gelenek, nezaket, merasim, üslenmek, şenlik 

8-Rakım, rampa, fren, dehşet, rahmetli olmak, çığ 
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Ayrıca bu kelime gruplarından seçilecek olan herhangi bir kelime tahtaya yazılıp, öğrencilerin diğer beş kelimeyi 

bulup bulamayacakları yoklanabilir. Yahut verilen kelime etrafında beyin fırtınası yoluyla o kelimeyi çağrıştıran 

kelimeler buldurulur. Yine bu kelimelerle bir öykü oluşturması istenebilir. Öğrencinin yaratıcılığının kullanıldığı 

bu çalışmada, çalışma yaptırılan grubun yaşı, kelime hazinesinin seviyesi, sosyo-ekonomik ve kültürel seviyesi 

göz önünde bulundurulmalıdır. Öğretmen, okulun rehberlik servisinden aileler konusunda bilgi alabileceği gibi 

bizzat kendi çalışmalarıyla da bilgi edinebilir. Öğrencilere seviyelerinin üstünde veya çok altında bir çalışma yap- 

tırmak zaman kaybından öteye gitmeyeceği gibi öğrencinin ilerleyen dönemlerde kavram yanılgıları yaşamasına 

da neden olur. Her öğretmen mutlaka kelime çalışmaları yapmadan önce kendi sınıfının kelime seviyesini, ön 

bilgilerini ölçmelidir. Yapılan kelime çalışmaları ancak böylelikle anlamlı olabilir. 

Resim, karikatür gibi görsel öğeleri gösterdikten sonra bunların çağrıştırdıklarını yazmaları istenebilir. Yaratıcı yazma 

çalışmalarında bir konu vermek yerine bir resim yahut karikatür üzerinden yorum yaptırmak ve resimdeki unsurların 

çağrışım alanlarından yararlanmak açısından önemlidir. Ağlayan bir kral yahut ağlayan bir güneş resmi verilebilir. 

Bu resimler üzerinden yapılacak yazma çalışmalarında kral resmi; kraliçe, taç, krallık, prenses, para, güç, yönetmek, 

zengin, mutsuz, hüzün gibi temel çağrışım kelimelerini yazdıracaktır. Güneş resmi ise; sıcak, kızgın, ateş, parlak, 

yakmak, ısınmak, ısıtmak, ay, dünya gibi kelimeleri hatırlatacaktır. Bu temel kelimelerden daha fazlasına ulaşan 

öğrenciler hayal dünyası, kelime hazinesi bakımından önde olduklarını göstermiş olacaklardır’ (İnce: 2006: 61-65). 

Müzik Yöntemi 
 

Maksim Gorki’ nin “Nerede köleleriniz olmasını isterseniz, orada müziğe elinizden geldiğince çok önem verme- 

lisiniz.” sözünde de kast ettiği üzere müzik içine çeker, hüznü, coşkuyu, kederi aktarır. Müzik milletlerin ortak 

zevklerinin terennümü, temel kültür değerlerinin en önemli dallarından biridir. 

“Tarih öncesi devirlerden, kuşların ötüşünden, yağmurun sesinden, rüzgârın ve deniz dalgalarının uğultusundan 

esinlenerek, içi boş bir kütüğe deri geçirip vurarak, hayvan bağırsaklarından yapılan ipleri çekerek, boynuz, 

kemik ya da odunlardan boruları üfleyerek tabiattaki seslere kendince bir renk ve canlılık katan insanların haya- 

tında müzik en eski ve en etkili bir zevk aracı olmuştur” (Ünalan, 2002: 36; Akt: İnce, 2006: 66-71). 

İşte bu yüzden çocuk için insanlarla ve dünyayla ilişkilerinin başlamasıyla müzikle de ilişki başlar. Ninnilerin 

uykudan önceki sakinleştirici etkisi düşünülürse müziğin yaşamla iç içeliği görülür (İnce, 2006: 66-71). 

Erken çocukluk döneminde çocuğun müzik kültürü ile tanışması, kendi dünyasına ait müzikle iç içe olması açı- 

sından müzik eğitimi oldukça önemlidir. Müzik etkinliklerinin amacı, çocukların müziğin doğasını anlamaları 

açısından oldukça kapsamlı müzik deneyimleri yaşamalarını sağlamak için ses çalışmaları, doğru nefes kullanma 

çalışmaları, doğru şarkı söyleme çalışmaları, sözcükleri doğru telâffuz etme çalışmaları, doğru vurgulamalar 

yapma çalışmaları, ritmi hissetme ve farklı ritimleri uygun tempoda vurabilme çalışmaları, sözleri melodiye ve 

ritme uygun söyleme gibi müzik çalışmalarına yer verilmelidir (Mertoğlu, 2003: 283; Akt: İnce, 2006: 66-71). 

Bu çalışmalar öğrencinin sözcükleri, cümleleri keşfetmesini sağlaması açısından da hazırlayıcı etkinliklerdir. 

Öğrencinin tahmin etme ve düşündüğünü rahatça ifade edebilmesi açısından olduğu kadar yaratıcı becerilerini 

geliştirmesi açısından da müzik etkinlikleri önemlidir (İnce, 2006: 66-71). 

“Müziğin etkili olarak kullanılabilmesi için öğretmen aşağıdaki hususlara dikkat etmelidir: 

Konuya uygun bir parça seçmelidir. 

Seçtiği müzik parçası, öğreteceği parçaya uygunluk arz etmelidir. Söz gelimi, geniş zamanı anlatıyorsa, öğrenci- 

ye sunacağı parça geniş zamanlı fillerin geçtiği bir parça olmalıdır. 
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Parça öğrencinin seviyesine uygun olmalıdır. 

Parça, öğrencinin anlayabileceği (kelimeleri yakalayabileceği) bir ritimde olup ne çok hareketli ne de çok yavaş 

olmalıdır. 

Parçayı seslendiren şarkıcının diksiyonunun düzgün olmasına dikkat edilmelidir. 

Müzik parçası anlaşılır olmalıdır. 

Müzik parçasının amacına ulaşıp ulaşmadığına dair değerlendirme sınavı yapılmalıdır” (Taşdemir ve diğerleri, 

2003: 94; Akt: İnce, 2006: 66-71). 

Müzikle Öğretim Çalışması Örneği 1: Şarkılardan birinin sözleri çıkarılıp yazılı hale getirilir. Şarkıların fazla 

hızlı olmamasına dikkat edilir. Şarkı sözlerini yazdıktan sonra öğrencilerin düzeylerini göz önünde bulundurarak, 

bildikleri ya da öğrenmelerinin yararlı olacağını düşündüğünüz kelimeleri çıkartılır. Çıkardığınız kelimelerin ye- 

rine boşluklar bırakılır ve bu boşlukları numaralandırılır. Önceden hazırlayıp çoğalttığınız bu metni öğrencilere 

dağıttıktan sonra, şarkı dinlettirilir. Öğrenciler şarkıyı dinlerken boşluklara gelen kelimeleri doldurmaya çalışırlar 

(İnce, 2006: 66-71). 

Müzikle Öğretim Çalışması Örneği 2: Öğretmek istediğimiz kelimelerin, şarkı sözünün içinde geçtiği parçaları sınıf- 

ta ders sırasında kısık sesle ders boyunca dinlettirip ders sonunda şarkının yüksek sesle tekrar dinlenmesi ve tahtaya 

sözlerinin yazılmasıyla gerçekleştirilir. Kelimenin altı çizilerek üzerinde anlam çalışması yapılır (İnce, 2006: 66-71). 

Müzikle Öğretim Çalışması Örneği 3: Öğrenciler tarafından beğenilen bir şarkının sözleri değiştirilerek öğretil- 

mek istenen kelimeler şarkının içine yerleştirilir. Öğrenciler tarafından bu sözlerle şarkıyı söylerler. Öğrencilerin 

bilmedikleri kelimeleri bulup anlam çalışmaları yapılır (İnce, 2006: 66-71). 

Resim Yöntemi 
 

Etkili bir resim kimi durumlarda yüzlerce kelime değerinde olabilmektedir. Bu yüzden de çocuk dünyasında res- 

min belirleyici bir özelliği ve önceliği vardır. Resimler, çocuğu içinde bulunduğu ortamdan çok daha zengin bir 

ortama taşıyarak ruh dünyasını, kelime hazinesini genişletmekte önemli rol oynarlar. Görme duyusunun kulla- 

nılması algılama açısından en etkili yöntemdir. Dil gelişiminde anlama oranları ise şöyledir: tatma %1, dokunma 

% 1. 5, koklama %3. 5, işitme %11, görme %83’dür (Kazan, 2000: 662; Akt: İnce, 2006: 72-75). Resimlerle 

öğretim, çocuğun sahip olduğu becerileri ortaya çıkarmanın yanında, fikir yürütme, hatırlama, keşfetme, yorum- 

lama, sıralama becerilerini geliştirmeyi plânlar. Özellikle henüz somut algılama düzeyinde olan çocuklar için ke- 

lime öğretiminde resimle öğretimin daha başarılı olduğu düşünülebilir. Ayrıca öğretilen kelimelerin resimlerinin 

öğrenci tarafından yapılmasının istenmesi çalışması da hem kelime anlamının pekiştirilmesi açısından hem de 

çocuk hakkında çok geniş bir çerçevede bilgi edinilmesi açısından yardımcı olur (İnce, 2006). 

Çocuklar yaptıkları resimlerde kızgın, saldırgan, mutlu, coşkulu olup olmadıklarını çizgileri ve kullandıkları 

renklerle ifade ederler. Resimlerde kullandıkları nesne ve figürlerle iç dünyalarını anlatırlar. Nesne ve figürlere 

yüklediği sembolik anlamda çocuk psikolojisi açısından ayrı bir araştırma alanıdır. Örneğin 600 psikiyatrik has- 

tanın yaptığı resimler incelendikten sonra, belli hastalıkları olan bireylerin belli renkleri ve belli şekilleri kullan- 

dıkları saptanmıştır (Özdoğan, 1997: 181; Akt: İnce, 2006: 72-75). 

Ana dili öğretiminde de yabancı dil öğretiminde de kelime öğretimi çalışmalarında resimle öğretim tekniği çokça 

başvurulan bir tekniktir. Resimler yoluyla kelime zihinde somutlaştırılırken, resim yoluyla farklı anlamları araş- 

tırması ve resim üzerinde konuşması sağlanır. Özellikle resimlerle zenginleştirilmiş sözlüklerin ve ders kitapları- 

nın kelime hazinesini genişletmede oldukça başarılı olduğu belirlenmiştir (İnce, 2006: 72-75). 
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“Görsel araç kullanımı, hem ekonomik hem de etkileyicidir. Yalnızca bir resim, sözcük listesi vermeden derse 

ısınma ya da dersi sonlandırma amaçlı kullanılabilir. Bu sayede öğrenci yalnızca kendi seçtiği sözcüklerle ko- 

nuşma olanağı bulmuş olacaktır.” (Erkan, 1999: 44; Akt: İnce, 2006: 72-75). 

Resimler daha sıcak ve özgürlükçü bir eğitim ortamı yaratırlar. Öğrencinin nesneyi tanıması, yorumlaması, geniş 

anlamda tartışabilmesi açısından da sıcak ve özgürlükçü bir eğitim ortamı gereklidir. 

Çoklu zekâ kuramının ortaya koyduğu 8 çeşit zekâ türünden biri olan görsel-uzamsal zekâ da beynin kelimelere 

ulaşmadan önce resimlerle düşündüğünü belirtmektedir. Bu zekâ türünün dili, renkler, şekiller, desenler, dokular, 

imajlar, resimler ve görsel sembollerdir (İnce, 2006: 72-75). 

a) Resimleri sunarak anahtar kelimeleri tanıtma. 

Öğretmenin, konuyla ilgili resimleri kullanarak kelimeleri tanıtması esasına dayanır. Söz gelimi, anlatılacak konunun 

meslekler olduğunu düşünelim: Öğretmen, meslekler konusunu anlatmadan önce bu konuyla ilgili resimli kartlar 

bulur. Öğrencilere meslekleri, adlarını söyleyerek teker teker anlatır. Mesleklerin tanıtımından sonra öğrencilere; “Bu 

mesleğin adı nedir?” türünden sorularak sorarak, öğrencilerin bu meslekleri öğrenip öğrenmediklerini tespit eder. 

b) Öğretmen kelimeyi söyler. Öğrenci de resme bakarak söylenen kelimenin altındaki rakamı söyler. 

Birinci maddedeki aktivitenin pekiştirilmesi amacıyla yapılan bir başka aktivitedir. Öğretmen, önceden belirledi- 

ği renkli resimli kartları, öğrencilerin rakamları görebileceği bir şekilde numaralandırır. Bu flâş kartları sırayla 

bir panoya yerleştirir. Daha sonra panoya yerleştirdiği bu resimlerden herhangi birinin adını söyler. Öğrenciler 

ise, adını işittikleri kelimenin resmini panodan bulup, bu resmin altında olan rakamı öğretmene söyler. Bu yolla 

öğretmen, öğrencilerden kaçının söylenen kelimenin resmini bulup bulamadıklarını görecektir. 

c) Öğretmen resimde yer alan numarayı söyler. Öğrenci de numaraya bakarak kelimeyi söyler. 

Yukarıdaki yöntemin uygulanış olarak tersidir. Öğretmen, resimlerin altındaki numarayı söylerken, öğrencilerden 

resimde yer alan kelimeyi ifade etmelerini ve adını söylemelerini ister. 

d) Öğretmen teker teker resimleri gösterir ve öğrenci, gösterilen nesnenin adını söyler. 

Bu aşamada öğretmen, ilk üç aktivitenin amacına ne denli ulaşıp ulaşamadığını kontrol eder. Öğretmen, öğren- 

cilere, elindeki resimleri sırayla göstererek bu resimlerdeki kelimeleri söylemelerini ister. Yukarıda ifade edilmiş 

her türlü kavramın öğretilmesinde kullanılabilir” (Taşdemir ve diğerleri, 2003: 9-10; Akt: İnce, 2006: 72-75). 

Drama Çalışmaları 
 

Drama, kuramsal boyutun oluşturulması gerekmekle birlikte oyunlaştırma, canlandırma ve doğaçlama temelde 

olmak üzere atölye çalışmaları çerçevesinde yürütülen bir etkinliktir. Drama, katılımcıların sanatsal duyarlılığı- 

nı, kendisi, başka insanlar ve dünya hakkındaki bilincini artıran ve hayal gücünü geliştiren bir öğrenme aracıdır 

(Köksal, 2003: 180). Dram sanatının ilk klasik temel ilkelerini ortaya koyan Aristoteles, bunu, “yaşamdaki bir 

olayın ya da hareketin yeniden yaratılması” olarak açıklamıştır. Antik tiyatronun gelişiminden bugüne “drama” 

kelimesi “herhangi bir kimsenin herhangi bir şey yapması” değil “belli bir kimsenin, katılanlara anlamı olan bir 

şey yapması”dır (Nutku, 2001: 27-28; Akt: İnce, 2006: 76-79). 

Sözel olmayan dili harekete geçiren drama hem yaratıcı hem eğlenceli hem de mantıklı etkinlikleri içerir. İlköğ- 

retim öğrencileri bakımından drama üst düzey becerileri içermez. Üst düzey yapılandırmaları içeren dramalar 

tiyatrolarda görülebilir (Akyol, 2006: 26; Akt: İnce, 2006: 76-79). Aslında drama çalışmaları bireylerin diğer 
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bireyleri, toplumu ve toplumdaki ilişkileri daha iyi anlamalarını sağlamaktadır. Drama çalışmalarına katılan öğ- 

renciler böylelikle problem çözmeye yönelik çalışmalar vasıtasıyla gerçek hayat hakkında tecrübe elde etmiş 

olmaktadırlar. “Öğrencinin duygu ve düşüncelerini başka bir kimliğe girerek anlatmasını sağlar. Yaratıcı olması 

nedeniyle düşünceyi geliştirir. Deneysel bir eğitim yöntemidir. Dikkatli dinleme yeteneğini geliştirmenin yanında 

kişinin kendine olan güvenini de artırır (Arslantaş, 1999: 1030; Akt: İnce, 2006: 76-79). 

Kelime öğretimi çalışmalarında da özellikle isimlerin, sıfatların, fiillerin öğretiminde dramatizasyon çalışmala- 

rından yararlanılabilir. Dolaylı yollardan anlatım yahut en keskin özelliklerin drama yoluyla anlatılmasına da- 

yanır. Fiillerin öğretiminde daha etkili olacağını düşündüğümüz bu yöntem öğretmenin ve öğrencilerin yaratıcı 

becerilerine göre etkililik kazanacaktır (İnce, 2006: 76-79). 

“Drama sözel iletişimi kolaylaştıran, kendini takdir etme duygusunu geliştiren, motive eden, doğal olarak geli- 

şen, kendini başka birinin yerine koyma yeteneğinin gelişmesine fırsat veren, itirazcılığı ortadan kaldıran, belli 

psikolojik etmenlerin uygulanmasını destekleyerek ikinci dil öğrenimini olumlu bir biçimde etkileyen bir yapıya 

sahiptir.” (Erkan, 1999: 41; Akt: İnce, 2006: 76-79). 

İkinci dil öğreniminde olduğu gibi ana dili öğreniminde özellikle kelime öğretiminde drama etkili bir şekilde kul- 

lanılabilir. Çünkü drama çalışmaları boyunca karşılıklı konuşmalar, yardımlaşmalar ve belli bir amaç için ortak 

hareket etme gibi dil öğrenimi destekleyici ortamlar oluşmaktadır (İnce, 2006: 76-79). 

“Örgün öğrenim kurumlarında yaptırılan küçük dramatizasyon çalışmaları çocuklara doğru ve düzgün konuş- 

ma, anlatmak istediklerini en kısa yoldan ve en açık biçimde anlatma beceri ve alışkanlıklarını kazandırır. Aynı 

zamanda bu çalışmalar konuşma eğitimi içerisinde çocuğa beden dilini nasıl kullanacağı yönünde tecrübeler 

sağlar” (Temizyürek, 2002; Akt: İnce, 2006: 76-79). 

Dil öğretiminin temel dört becerisinin geliştirilmesinde son derece etkili olan drama yaratıcı olması nedeniyle dü- 

şünceyi de geliştirir. Dikkatli dinlemeyi ve özgüveni de geliştirir (Aslantaş, 1999: 1030; Akt: İnce, 2006: 76-79). 

Örnek: Drama çalışmalarıyla anlatılacak olan kelimeler önceden öğretmen tarafından belirlenir. Öğrenciler 

gruplara ayrılır. Her gruba anlatacağı kelimeler verilir ve grup kendi içinde her kelime için ayrı ayrı beyin fırtınası 

tekniğini kullanarak anahtar kelimeler belirler. Grup drama çalışmasında sözel olarak en çok bu anahtar kelimele- 

ri ifade eder. Sınıf dramatizasyon çalışmasının sonunda kelimeyi tahmin eder. Gruplar arasından sınıf tarafından 

en çok kelimesi bilinen grup seçilir ve öğretmen tarafından ödüllendirilir. Bu çalışmada bir kelime anlamlısı, 

eş seslisi, yakın anlamlısı yahut zıt anlamlıları vasıtasıyla drama boyunca anlatılmaya çalışılır. Vücut dili, ses 

yansımalı kelimeler, kostümler ve materyaller yoluyla da de kelimeler anlatılmaya çalışılır. Bu yöntemin uygu- 

laması zaman alsa, materyaller ve kostümler açısından zahmetli olsa da öğrencinin empati kurmasını, iletişim 

becerilerini geliştirmesini, sosyalleşmesini, hayal gücünü ve yaratıcılığını geliştirmesini, tüm öğrencilerin derse 

katılmasını ve kendilerini ifade etme fırsatını yakalamalarını sağlar (İnce, 2006: 76-79). 

Drama çok uzun ve kompleks olmamalı mümkün oldukça kısa olmalıdır. Drama için gerekli materyaller de an- 

latılacak kelimelere göre temin edilmelidir. Öğretmen tüm çalışma boyunca pozitif bir atmosfer oluşturmalıdır 

(Tan, 2005: 104-105; Akt: İnce, 2006: 76-79). 

Oyunlarla Kelime Öğretimi 
 

Oyun çocuğun toplumsallaşma sürecinde oldukça önemlidir. Çocukların seçtikleri oyunlar kişiliklerini yansıttığı 

gibi bir kurala uyma, bir bütünün parçası olma gibi alışkanlıklarını da geliştirir. Çocuklar oyunlarla düşündükle- 

rini hemen ifade edebilirler, kendi güçlerinin farkına varırlar ve kendi gibi olan çocuklarla kimi zaman beraberce 
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koydukları kurallara uyarak rekabet etmektedirler (Jersıld, 1972: 173; Akt: İnce, 2006: 83-86). Oyun toplumsal- 

laşma da olduğu kadar nesnelere verilen isimlerin, nesnel olmayan değer ölçütlerinin kavratılmasında da etkili 

olur. Dil gelişiminde, kelime kazanımında, düzgün cümle kurmada, kendini ifade etmede etkilidir. 

“Oyunla çocuk nesneler, olaylar arasındaki ayrılıkları ve benzerlikleri kavramaya başlar buna paralel olarak da 

düşünme, algılama, kavrama, imgelem gibi mantık gerektiren soyut yetenekler yönünden gelişme sağlar” (Yeşil- 

yaprak, 2002: 102-103; Akt: İnce, 2006: 83-86). 

Eğitsel oyunun ise iki amacı vardır: Birincisi, çocuğa zevk verir, onda kazanma, üstün gelme, başarma duygusunu 

yaratır. İkincisi, öğretmen tarafından çocuğa bazı yetenekler, beceriler kazandırılır ve geliştirilir (Dirim, 2000: 3; 

Akt: İnce, 2006: 83-86). 

Çocuklar açısından sadece bir eğlence ve zaman geçirme aracı olan oyun, sağlıklı gelişimin vazgeçilmez bir 

parçasıdır. Gruplar hâlinde uygulanacak yarışmalar, ilginin sadece oyuna odaklanmaması kaydıyla eğlenerek bir 

etkinlikte rol alma amaçlı olmalıdır. Bu oyunlar, sözel olmayan, tahtada oynanan oyunlar, sözcük odaklı oyunlar, 

hazine avı ve tahmin oyunları olarak ayrılabilir (Erkan, 1999: 43; Akt: İnce, 2006: 83-86). 

Örnek Kelime Öğretimi Oyunları: 
 

Son Harf, Nerede Ne Yapalım, İsim-Şehir-Bitki, Son Hece, Adam Asmaca, Kelime Türetme, Zıttını Söyle, Cümle 

Tamamlama, Hangi Harf Ne Yapmış?, İsim-Fiil-Sıfat, Atasözlerini Birleştirme, Piramit, Kelime Tombalası vb. 

(İnce, 2006: 83-86) 

Bunlara ek olarak; Zihinsel İmaj Yöntemi, Kelime Defteri, Gözlem ve Yaşantılardan Yararlanma, Anlam 

Analizi ve Bulmacalar gibi yöntemlerden de kelime öğretiminde faydalanılabilir (İnce, 2006: 88-101). 
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ÖZET 
 

Teknoloji ve bilgi çağının gerektirdiği ihtiyaçlara göre ortaya çıkan eğitim anlayışı; gerektiğinde özerk öğrenebilen, 

bilgiye hızlı bir şekilde ulaşan ve sorgulayan, teknoloji ürünlerini hayatın içinde kullanma konusunda yetkin ve 

yeni dijital düzene çabuk adapte olabilen, esneklik ve yaratıcılık becerilerine yeterli düzeyde sahip kendini ger- 

çekleştirmiş bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda bilgiye ulaşma konusunda her geçen gün farklı 

okuryazarlık türleri ortaya çıkmakta ve özellikle teknoloji ile ilişkili okuryazarlık becerileri önem kazanmaktadır. 

Okuryazarlık kavramının zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını belirtmek, literatürde yer alan okuryazarlık 

türlerini belirlemek ve çeşitlenen okuryazarlık türlerinden hareketle eğitim alanına ilişkin genel bir okuryazarlık 

listesi oluşturarak bu türlere dair tanımlamalar yapmak bu araştırmanın ana amacını oluşturmaktadır. Araştırmada 

veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Google Akademik, Yükseköğretim Kurulu Tez 

Merkezi, Yükseköğretim Akademik Arama, ScienceDirect, ERIC, EBSCO gibi arama motoru ve veri tabanlarında 

yapılan taramalar sonucunda okuryazarlığın farklı disiplinlerine ilişkin literatürde yer alan 300’den fazla çalışmaya 

ulaşılmıştır. Ulaşılan bu kaynaklar doküman incelemesi yöntemiyle analiz edilerek okuryazarlık türlerine dair ve- 

riler elde edilmiştir. Doküman incelemesi neticesinde okuryazarlık türlerine ilişkin elde edilen veriler, içerik analizi 

yapılarak irdelenmiştir. İçerik analiziyle ulaşılan her bir okuryazarlık türü listelenerek çalışmaya dâhil edilmiştir. 

Tarama ve incelemeler sonucu ulaşılan 79 okuryazarlık türünden eğitimle doğrudan ilgili olan 17 okuryazarlık türü 

bulgular bölümünde kavram olarak açıklanmıştır. Araştırma sonucunda ise literatürde okuryazarlık türlerine ilişkin 

genel bir sınıflandırma ve kategorileştirme yapmanın oldukça zor olduğu ve okuryazarlık türlerine yönelik henüz bir 

sınıflandırılma yapılamamasından dolayı bu konuyla ilgili alanda bir boşluk olduğu görülmüştür. 

 

THE CONCEPT OF LITERACY AND TYPES OF EDUCATIONAL LITERACY 

 
ABSTRACT 

 
The understanding of education that emerged according to the needs of the technology and information age; It aims 

to train self-actualized individuals who can learn autonomously when necessary, who can access and question in- 

formation quickly, who are competent in using technology products in life, who can quickly adapt to the new digital 

order, and who have sufficient flexibility and creativity skills. In this context, different types of literacy emerge every 

day in terms of accessing information, and literacy skills related to technology gain importance. The main purpose 

of this research is to indicate how the concept of literacy has changed over time, to determine the types of literacy 

in the literature, and to define these types by creating a general literacy list in the field of education based on the 

diversified types of literacy. Document analysis was used as a data collection method in the research. As a result 

of the searches made in search engines and databases such as Google Academic, Higher Education Council Thesis 
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Center, Higher Education Academic Search, ScienceDirect, ERIC, EBSCO, more than 300 studies in the literature 

on different disciplines of literacy have been reached. These resources were analyzed by document analysis method 

and data on literacy types were obtained. As a result of the document review, the data on the types of literacy were 

examined by making content analysis. Each literacy type reached by content analysis was listed and included in the 

study. Of the 79 literacy types that were reached as a result of scanning and examinations, 17 literacy types that are 

directly related to education are explained as concepts in the findings section. As a result of the research, it has been 

seen that it is very difficult to make a general classification and categorization of literacy types in the literature and 

there is a gap in the field related to this subject because there is no classification for literacy types yet. 

1. Giriş 
 

21. yüzyılın ihtiyaçlarına göre ortaya çıkan eğitim anlayışı; karşılaşılan olay ve olguları farklı bakış açılarıyla 

değerlendirebilmeyi, ortaya çıkan bilgileri sorgulayarak eleştirel düşünebilmeyi, gereksinimlere göre özerk öğre- 

nebilmeyi, esneklik ve yaratıcılık becerilerine yeterli düzeyde sahip kendini gerçekleştirmiş bireyler yetiştirmeyi 

gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda özellikle teknolojik gelişmelere ve Z kuşağının özelliklerine göre bilgiye ulaş- 

ma yolları da değişmektedir ya da güncellenmektedir. En temel bilgiye ulaşma yollarından biri olan okuryazarlık 

da bu değişimden etkilenerek zamanla gelişim göstermiş ve önemini daha da artırmıştır. 

Farklı açılardan tanımlanan ve her geçen gün kapsam olarak daha da genişleyen okuryazarlık, farklı alan ve disip- 

linlere yönelik çeşitli bilgi ve becerileri de bünyesine katarak alt türlerini zenginleştirmektedir. Günümüzün geli- 

şen ve sürekli değişen şartları ve gereksinimleriyle birlikte alt başlık ya da tür bakımından büyüyen okuryazarlık 

kavramına dair genel çaplı bir araştırma yapmak, başlıkları tek bir liste haline getirmek ve bir araya getirilen bu 

alt türlerin hepsini birbiriyle ilişkilendirerek tek bir çerçeveden bakmak ihtiyaç haline gelmiştir. 

1.1. Okuryazarlık Kavramı 

Geçmişten günümüze en temel bilgi edinme yollarından bir tanesi de okumaktır. Okuma eylemi, insanların ma- 

ğara duvarlarına yaptığı resimlerden günümüzdeki güncel metinlere kadar geniş bir zaman aralığını kapsamak- 

tadır (Kurt vd., 2014). Bu tarihsel süreç içerisinde okuma, gelişim göstererek ve kapsamını genişleterek farklı 

boyutlar kazandığı da görülmektedir. Okuryazarlık kavramı, okuma eyleminin zamanla kapsamının gelişmesiyle 

ortaya çıkan kavramlardan bir tanesidir. Çağımızda teknolojik gelişmelerin çok hızlı olması ve bilginin de bu 

hızlı gelişmelere ayak uydurarak bireylere daha hızlı bir şekilde ulaşmaya başlamasıyla birlikte okuryazarlık 

kavramının tanımında da değişimler meydana gelmeye başladı. Örneğin Güven (2014) okuryazarlık kavramının 

1980’li yıllarda “Bir araya getirildiğinde anlamlı bir kelime oluşturan harflerin bir parça kâğıt üzerine konulmuş 

karalamalarını yorumlamak için sahip olunan beceri” şeklinde tanımlandığını söylemektedir. TDK, okuryazarlık 

için “okuryazar olma durumu” şeklinde sade bir tanım yapmış olsa da literatüre bakıldığında okuryazarlık için 

daha detaylı ve kapsamı geniş tanımların olduğu görülmektedir. Okuryazarlık, yalnızca okuma ve yazma bece- 

rilerini içeren dar bir kapsama sıkışmayarak yazılı ürünler üzerinden tanımlama, yorumlama, oluşturma, anlama 

faaliyetleri ve iletişim becerisi olarak ifade edilmiştir (Kurt, 2010). Mete (2020) ise okuryazarlık kavramına 

ilişkin, “Yazı sembollerini seslendirme ve anlamlandırma ile başlayan okuma becerisinin etkili bir şekilde kul- 

lanılması ile nesneleri, olgu ve olayları daha ayrıntılı anlama ve anladıklarına kendi özünü katarak kendini ifade 

etme durumudur.” tanımını yapmıştır. Malmelin (2010) de okuryazarlık kavramına pratik bir çerçeveden bakarak 

farklı işaret ve sembol sistemlerinin anlaşılması, yorumlanması ve yeni işaret ve sembol sistemlerinin oluşturul- 

ması becerilerini okuryazarlık olarak ifade etmiştir. OECD tarafından yapılan PISA sınavlarından sonra ortaya 

konan değerlendirme raporlarından olan 2015 Ulusal Raporu’nda (2016:1) ise okuryazarlık: “Öğrencilerin temel 

konu alanlarındaki çeşitli durumlarda karşılaştıkları problemleri tanımlarken, yorumlarken ve çözerken, bilgi 
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ve becerilerini kullanma, analiz etme, mantıksal çıkarımlar yapma ve etkili iletişim kurma yeterlilikleri” olarak 

tanımlanmaktadır. Kısaca okuryazarlık, hayatın her alanında ve her anında ihtiyaç duyulan bilgiye yazılı veya 

sözlü çeşitli unsurlar ya da ögelerden ulaşmak, ulaşılan bu bilgiyi algılamak, yorumlamak ve elde edilen ya da 

yeni üretilen bilgiyi paylaşmak için kullandığımız sürekli gelişen bir etkileşim aracıdır. 

Okuryazarlık, okuma ve yazma becerilerinin ötesinde, iletişimde daha kapsamlı bir eylemdir. Okuryazarlık kavra- 

mı, zaman içerisinde çeşitli zihinsel becerileri ve iletişim becerilerini bünyesinde barındıran bir algılama terimine 

dönüşmüştür (Aşıcı, 2009). Bu değişim doğal olarak zamanla okuryazarlığın içeriğinin tam olarak ne olduğu konu- 

sunda sorgulamaları da beraberinde getirmiştir. Okuryazarlık kavramına dair “Okuma nedir?” ve “Okuryazar olmak 

sadece harfleri okumaktan mı ibarettir?” soruları ilk olarak 1980’li yılların sonunda Luke (1988), Bloome ve Green 

(1991) ve Gee (1996) gibi bazı akademisyenler tarafından sorulmaya başlandı (Yılmaz, 2015;13). Bu tarz sorgula- 

malar sayesinde okuryazarlık, kavram olarak okuma ve yazma eylemlerinden farklılaşmaya başladı. Okuma-yazma 

ile okuryazarlık arasındaki kavramsal farkları Kurudayıoğlu ve Tüzel (2010), dört madde halinde belirtmişlerdir: 

• Okuma-yazma kod çözmeye, okuryazarlık anlamlandırmaya dayalıdır: 

Okuma-yazma da harfler aracılığıyla sunulan kodları çözerek algılama varken okuryazarlıkta ise kod çözmenin 

ve anlamanın yanında sürekli yeniden irdeleme, yorumlama ve oluşturma vardır. 

• Okuma-yazma bir kategori, okuryazarlık ise bir derece belirtir: 

Okuma-yazma eylemini bilip bilmemekle ilgilidir ve bir kategori etme durumu da yoktur. Okuma-yazma bir be- 

ceridir. Okuryazarlık ise algılama ve yorumlama seviyesiyle ilgilidir. Yani okuryazarlık bir yetenektir. 

• Okuma-yazmanın simge sistemi basılı ortamdaki harfler, okuryazarlığın simge sistemi şeylerdir: 

Okuma-yazmanın metinleri sadece harflerden oluşur ve bu sistemi bilen herkes için metinler bu yazılardır. Okur- 

yazarlıkta ise metin, insanların algılayıp, anlayıp yorumlayabileceği dünyadaki her şey olabilir. Okuryazarlık 

kavramı metin algısını da değiştirmiştir. 

• Okuma-yazmanın statik tanımlaması yapılmış, okuryazarlığın tanımlaması ise devam etmektedir: 

Okuma-yazma için durağan bir tanım yapmak mümkündür. Fakat okuryazarlık için ise bu mümkün değildir. Çünkü 

okuryazarlık içerik olarak sürekli gelişmektedir ve dolayısıyla tanımı da zamanla değişmektedir. Okuma-yazma 

kavramından içerik olarak ayrılan okuryazarlık, artık teknolojik, toplumsal ve diğer pek çok alanda meydana gelen 

olayları algılama, yorumlama, diğer insanlarla paylaşma ve sonraki nesillere aktarma aracı haline dönüşmüştür (Al- 

tun, 2005). Okuryazarlığın sürekli gelişim ve dönüşüm içerisinde olmasından dolayı evrensel boyutta da çalışmalar 

yapılmaktadır. UNESCO, hem hayat boyu öğrenmenin temeli olarak okuryazarlığı düşündüğü için hem de okurya- 

zarlığı evrensel bir değer olarak gördüğü için okuryazarlık kavramına dair evrensel nitelikte bir tanımlama yapmıştır 

(Göfner, 2017: 11, Okuryazarlık “Okuryazarlık” mıdır? Çalıştayı Sonuç Bildirgesi, 2014: 12-13): 

• “Değişik türdeki yazılı kaynakları, kayıtları kullanarak tanımlama, anlama, yorumlama, bir araya getirme, 

iletişim kurma ve hesap yapma yeteneğidir. 

• Toplumun geniş bir kitlesine seslenebilmesi, bilgisini ve gücünü geliştirerek hedeflerine ulaşabilmesi için 

bireye olanak veren olgudur. 

• Okuryazarlık, siyasal ve toplumsal yaşama katılmak, toplumsal farkındalık ve eleştirel düşünme becerile- 

rini kazanmak için sürekli bir öğrenme sürecidir. 

• Okuryazarlık, bireyleri dünyayı anlama, onu biçimlendirme, demokratik süreçlere katılma, kültürel kim- 

liklerini güçlendirme becerileriyle donatır.” 
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Toplum hayatında meydana gelen sosyal ve bilimsel gelişimlerin okuryazarlığa olan ihtiyacı artırmasından dolayı 

okuryazarlık kavramı da durmaksızın gelişmeye ve içerik olarak genişlemeye devam edecektir (Göfner, 2017). 

Bu bağlamda ihtiyaç duyulan gereksinimler ve içerisinde bulunduğumuz zamanın koşulları doğrultusunda okur- 

yazarlık kavramının yapısını yeniden şekillendirebilmek ve güncelleyebilmek önem arz etmektedir (Altun, 2005, 

Berber, 2019:31). 

1.2. Okuryazarlık Düzeyleri 
 

Her bireyin okuryazarlık becerilerini kullanma ve geliştirme durumları farklı olduğu için okuryazarlık düzeyi 

de bireyden bireye farklılık göstermektedir. Bu noktada okuryazarlık düzeylerinin belirlenmesinin ve her bir 

düzeyin sahip olduğu özelliklerin ifade edilmesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır. Güneş (1994), okuryazarlık 

düzeylerini en alt seviyeden en üst seviyeye doğru “Okumaz-Yazmazlık, Yarı Okuryazarlık, Yeni Okuryazarlık, 

Gizli Okumaz-Yazmazlık (Okuryazarlık Durumunda Gerileme), Fonksiyonel Okuryazarlık ve Multifonksiyonel 

Okuryazarlık” olarak sıralamıştır: 

Okumaz-Yazmazlık: Okuryazarlığın en alt basamağı olan okumaz-yazmazlık düzeyinde birey, okuryazarlıkla 

ilgili temel bilgi ve becerilere sahip değildir. UNESCO (1978), okumaz-yazmazlığı “Günlük hayatta karşılaşılan 

kısa ve basit bir yazıyı anlayarak okuyup-yazamama durumu” olarak tanımlamıştır. 

Yarı Okuryazarlık: Okuryazarlık becerilerinin faaliyete geçmesi temele alınırsa yarı okuryazarlık, aslında okur- 

yazarlığın ilk basamağıdır denilebilir. Yarı okuryazarlık, okuma-yazmaya veya aritmetiğe yönelik bilgi ve beceri- 

lerin bir kısmını kazanamama ya da bu bilgi ve becerilerin her birini yarım bir şekilde gerçekleştirebilme durumu- 

dur (Güneş, 1994:505). Yarı okuryazarlık düzeyince sahip olunan bu kısmi bilgi ve becerilerin ötesine geçememe 

durumu vardır. Kısacası, yarı okuryazarlıkta- adı üzerinde- okuryazarlık becerisinin ilerlemesi yarım kalmıştır. 

Yeni Okuryazar: Herhangi bir öğretim programını tamamlayarak okuma-yazmayı yeni öğrenen ve bu bilgi ve 

becerileri kullanmaya başlayan bireylere yeni okuryazar denmektedir. İleri düzeydeki metinleri okuyup analiz ve 

sentez yaparak günlük yaşamda kullanabilecek seviyede olmayan yeni okuryazar bireyler, basit düzeydeki 

metinleri okuyarak anlama ulaşırlar. Yeni okuryazar olan bireyler, okuryazarlığa yönelik çeşitli etkinliklerle ve 

materyallerle fonksiyonel okuryazar düzeyine gelebilirler. 

Gizli Okumaz-Yazmazlık (Okuryazarlık Durumunda Gerileme): Gizli okumaz-yazmazlık, yeni okuryazar olan 

bireylerin edindikleri okuma-yazma ve aritmetik becerilerin zamanla gerilemesi ya da ileri düzeye geçememesi duru- 

munu ifade etmektedir. Gizli okumaz-yazmaz olan bireylerde seviye düşüşleri yaşanır ve bundan dolayı bu duruma 

okuryazarlık durumunda gerileme de denilmektedir. Gizli okumaz-yazmaz olan bireyler resmi olarak bir diplomaya 

sahip olduklarından dolayı resmiyette okuryazar olarak görülürler fakat uygulama da ise problem yaşamaktadırlar. 

Fonksiyonel Okuryazarlık (İşlevsel Okuryazarlık): Fonksiyonel okuryazarlık kavram olarak sosyal, kültürel 

ve ekonomik alanlarda bireysel ya da toplumsal olarak okuryazarlık bilgi ve becerilerini kullanabilme durumunu 

ifade etmektedir. Fonksiyonel okuryazarlıkta en önemli faktör okuryazarlığa yönelik edinilen bilgi ve becerilen 

günlük hayatta kullanılmasıdır. Kısacası günümüzdeki işlevsel okuyazar bireyi Keçe (2009), “Okuma yazma, 

bilgisayar ve bilgi merkezi kullanmasını bilen, bu yeteneklerinden bilgiye erişmek ve onu değerlendirmek, böy- 

lece de çevresine uyum sağlamak ve yaşamını sürdürebilmek üzere yararlanan kişidir” şeklinde ifade etmektedir. 

Fonksiyonel okuryazarlık hem teknik becerileri hem de işlevsel becerileri kapsamaktadır (Güneş, 1994:506). 

Fonksiyonel okuryazarlık, insanların bireysel ve toplumsal görev, sorumluluk ve rollere daha iyi hazırlanmasını 

ve insanların kendilerini daha iyi geliştirmelerine daha fazla olanak sağlayan bir okuryazarlık düzeyidir. Her ge- 
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çen gün daha da gelişen ve değişen dünyanın oluşturduğu yeni koşullara, bilgilere uyum sağlamayı öngören bir 

kavram olan fonksiyonel okuryazarlık, aynı zamanda geleneksel okuryazarlığa karşı alternatif bir bakış açısıysa 

yaklaşan bir kavramdır (Dündar, 2019) 

Multifonksiyonel Okuryazarlık (Çok İşlevli Okuryazarlık): Multifonksiyonel okuryazarlık, okuryazarlık dü- 

zeyleri arasında en üst seviyedir. Multifonksiyonel okuryazarlık, okuryazarlığa yönelik daha önce edinilen bilgi 

ve becerilerin bireysel, sosyal, toplumsal, ekonomik ve kültürel alanlarda tam kapasiteyle kullanılması ve bu 

tecrübelerin günlük hayatta daha verimli bir şekilde kullanılması durumudur. Multifonksiyonel okuryazar olan 

bireyler okuryazarlık düzeylerini daima ileri taşırlar, geliştirirler. Bu seviyeye ulaşan bireylerin sayısı arttıkça 

toplumun da okuryazarlık seviyesinin gelişmesine imkân sağlanır. Bireyin kendini gerçekleştirmesi, yaratıcılığını 

geliştirmesi, daha yoğun değerlere sahip olması, daha karmaşık problemleri araştırma isteği ve daha kapsamlı bir 

dünya görüşüyle birlikte objektif olması bu multifonksiyonel okuryazarlık seviyesinde olan bireylerin sahip 

olduğu üst düzey özellikler olarak söylenebilir (Güneş, 1994:506). 

1.3. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın temel amacı okuryazarlık kavramını açıklamak, okuryazarlık kavramının zaman içerisinde içe- 

riğinin nasıl değiştiğini ifade etmek, eğitimle ilgili olan okuryazarlık türlerini belirleyerek açıklamak ve gereksi- 

nimlerden dolayı ortaya çıkan yeni okuryazarlık çeşitleriyle birlikte ne kadar okuryazarlık türü varsa bu başlıkla- 

ra ulaşarak genel bir okuryazarlık türleri listesi oluşturmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda; 

“Okuryazarlık konusunda yapılan çalışmalarda hangi okuryazarlık türleri ele alınmıştır?” 

“Eğitimle ilgili olan okuryazarlık türlerine yönelik nasıl bir sınıflandırma yapılabilir?” alt amaçlarına yanıtlar aran- 

mıştır. Literatüre bakıldığında okuryazarlık kavramına dair yapılmış pek çok çalışmayla karşılaşılmaktadır. Bu araş- 

tırmalarda genel anlamda okuryazarlık kavramı açıklanmış, zaman içerisindeki değişimi incelenmiş ve çalışmaları 

yapan araştırmacılar tarafından bazı okuryazarlık türleri belirlenerek açıklandığı görülmektedir. Belirlenen bir okur- 

yazarlık türüne odaklanarak yapılan çalışmaların sayısı oldukça fazla olsa da literatürde geçen tüm okuryazarlık 

türlerini bir araya getirerek irdeleyen ve açıklayan çalışmaların sayısının oldukça az olduğu görülmektedir. Bu 

durumun okuryazarlığın sürekli bir değişim ve gelişim içerisinde olmasından kaynaklandığı ileri sürülebilir. Fakat 

sürekli değişimden kaynaklanan bu zorluğa rağmen okuryazarlığa ilişkin yapılan literatür taraması sonucu ulaşılan 

okuryazarlık türlerini tek bir listede toplaması ve eğitimle ilgili olan okuryazarlık türlerini açıklamaya çalışması, 

bu araştırmanın önem arz eden yönünü oluşturmaktadır. Bu gibi okuryazarlık türlerine dair yapılan araştırmalar, 

ilerleyen zamanlarda okuryazarlık kavramı değişimine ve gelişimine devam edeceği için ortaya çıkması muhtemel 

yeni okuryazarlıklar için temel oluşturarak zemin hazırlaması bakımından önem arz etmektedir. 

2. Yöntem 

 
2.1. Araştırmanın Modeli 

 

Nitel araştırma yöntemlerine göre yapılan bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak doküman incelemesi kul- 

lanılmıştır. Literatürde okuryazarlığın farklı disiplinlerine yönelik yapılmış çalışmalara ulaşılmış ve ulaşılan bu 

kaynaklar doküman incelemesi yöntemiyle irdelenmiştir. Doküman incelemesi, araştırılmak istenen konu ve ol- 

gulara dair bilgi içeren yazılı ve sözlü materyallerin incelenmesini ve değerlendirilmesini kapsar (Yıldırım ve 

Şimşek, 2016). 
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2.2. Araştırmada Kullanılan Dokümanlar ve Verilerin Toplanması 
 

Araştırmada Google Akademik, Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezi, Yükseköğretim Akademik Arama, Science- 

Direct, ERIC, EBSCO gibi arama motoru ve veri tabanlarında yapılan taramalar sonucunda okuryazarlıkla ilgili 

300’den fazla çalışmaya ulaşılmıştır. Alan taraması sonucu ulaşılan bu çalışmalar analiz edilerek okuryazarlık 

türlerine dair veriler elde edilmiştir. 

2.3. Verilerin Analizi 
 

Araştırmada doküman incelemesi neticesinde okuryazarlık türlerine ilişkin elde edilen veriler, içerik analizi yapı- 

larak irdelenmiştir. Gözlemden çok çözümleme yöntemi olan içerik analizi, mevcut verileri özetleyerek standar- 

dize eden, karşılaştıran veya başka bir şekle dönüştüren bir yöntemdir. İçerik analiziyle ulaşılan her bir okurya- 

zarlık türü listelenerek çalışmaya dâhil edilmiştir. 

3. Bulgular 

 
3.1. Erişilen Okuryazarlık Türlerine İlişkin Bulgular 

 

Hızlı değişimler gösteren günümüz dünyasında bünyesine kattığı farklı bilgi ve becerilerle her geçen gün daha da 

gelişen okuryazarlık, farklı alanlara ilişkin yeni türlerini ortaya koymaya devam etmektedir. Okuryazarlık tür- 

lerine dair hem yurt içinde hem de yurt dışında yapılan birtakım araştırmalara ilişkin yapılan literatür taramaları 

neticesinde pek çok okuryazarlık türüne ulaşılmıştır. Farklı disiplinlere ait ulaşılan okuryazarlık türleri aşağıda 

sıralanmaktadır (Aldemir, 2010, 2; Bilecik, 2015: 12; Kellner, 2001; Kress, 2003; Kurudayıoğlu ve Tüzel, 2010: 

286-287; Malmelin, 2010: 30; McCrank, 1991: 40; Mete, 2020:111; Oğuz Hacat ve Demir, 2019: 126-128; Önal, 

2010: 105; Özel, 2013: 56 Serdar, 2018: 56; Sözcü, 2019; 90-91): 

1. Ağ Okuryazarlığı 

2. Ahlak Okuryazarlığı 

3. Afet Okuryazarlığı 

4. Aile Okuryazarlığı 

5. Akademik Okuryazarlık 

6. Amerikan Okuryazarlığı 

7. Anayasa Okuryazarlığı 

8. Bilgisayar Okuryazarlığı 

9. Bilimsel okuryazarlık/Fen ve teknoloji okuryazarlığı 

10. Biyoçeşitlilik okuryazarlığı 

11. Biyolojik okuryazarlık 

12. Biyoteknoloji okuryazarlığı 

13. Coğrafya okuryazarlığı 

14. Çevre okuryazarlığı 

15. Çoklu kültür okuryazarlığı 

16. Çoklu-Ortam okuryazarlığı 

17. Dans okuryazarlığı 

18. Değer okuryazarlığı 

19. Dijital okuryazarlık 

20. Dil değerlendirme okuryazarlığı 

21. Din okuryazarlığı 
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22. Duygusal okuryazarlık 

23. Dünya okuryazarlığı 

24. E-Okuryazarlığı 

25. Eko-okuryazarlığı 

26. Ekonomi okuryazarlığı 

27. Eleştirel okuryazarlık 

28. Enerji okuryazarlığı 

29. Enformasyon teknolojisi okuryazarlığı 

30. Erken okuryazarlık 

31. Eskiçağ okuryazarlığı 

32. Finansal okuryazarlık 

33. Gazete okuryazarlığı 

34. Genetik okuryazarlığı 

35. Görsel okuryazarlık 

36. Grafik okuryazarlığı 

37. Haber okuryazarlığı 

38. Harita/yön okuryazarlığı 

39. Hiper-Okuryazarlık 

40. Hukuk okuryazarlığı 

41. İmge-Simge okuryazarlığı 

42. İnternet okuryazarlığı 

43. İstatistiksel okuryazarlık 

44. İş yeri okuryazarlığı 

45. İşlevsel Okuryazarlık 

46. Karikatür okuryazarlığı 

47. Kazanım okuryazarlığı 

48. Kültür okuryazarlığı 

49. Küresel okuryazarlık 

50. Kütüphane okuryazarlığı 

51. Matematik okuryazarlığı 

52. Medya okuryazarlığı 

53. Meslek okuryazarlığı 

54. Mobil öğrenme okuryazarlığı 

55. Müzik okuryazarlığı 

56. Okuma becerileri okuryazarlığı 

57. Okyanus okuryazarlığı 

58. Oyun okuryazarlığı 

59. Ölçme değerlendirme okuryazarlığı 

60. Politika/Siyaset okuryazarlığı 

61. Pedagojik okuryazarlık 

62. Program okuryazarlığı 

63. Reklam okuryazarlığı 

64. Sağlık okuryazarlığı 

65. Sanat okuryazarlığı 

66. Sayısal okuryazarlık 
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67. Sigorta okuryazarlığı 

68. Sinema okuryazarlığı 

69. Tarım okuryazarlığı 

70. Tarih okuryazarlığı 

71. Teknoloji okuryazarlığı 

72. Televizyon okuryazarlığı 

73. Tüketici okuryazarlığı 

74. Yahudilik okuryazarlığı 

75. Yasa okuryazarlığı 

76. Yatırım okuryazarlığı 

77. Yerel okuryazarlık 

78. Yurttaşlık okuryazarlığı 

79. Web okuryazarlığı 

 
3.2. Eğitimle İlgili Olan Okuryazarlıklara İlişkin Bulgular 

 

Literatür taraması neticesinde ulaşılan okuryazarlık türlerine yönelik genel listeden yola çıkılarak oluşturulan bu 

listeyle birlikte, doğrudan eğitimle ilgili olan okuryazarlık türlerini tek bir başlıkta toplayarak okuryazarlık türleri 

konusuna ait bir eğitim sınıflandırması ortaya konulmuştur. Doğrudan eğitim-öğretimle ilgili olan okuryazarlık 

türleri aşağıda sıralanmıştır: 

Akademik Okuryazarlığı: Akademik okuryazarlık, bireyin edindiği bilgilerin ne işe yarayacağını bilerek ya 

da bilgilerin kapsamının farkında olarak bu bilgileri günlük hayatta kullanabilmesi ve karşılaşılan problemlerin 

bu bilgiler sayesinde aşılabilmesi durumudur (Demir ve deniz, 2020:1368). Bir başka ifadeyle akademik okur- 

yazarlık için bireyin düşünce tarzı ve dil becerilerine yönelik bilgileri analiz ve sentez yaparak hayatın içinde 

kullanması ve sonrasında edinilen deneyimle birlikte edinilen bilgilerin diğer bireylere aktarmasıdır da denilebilir 

(Neeley, 2005: 1-8). Bu bağlamda akademik okuryazarlık ışığında elde edilen bilgilerin hem bireysel olarak kişi- 

nin kendi hayatında gelişim sağladığı hem de insanlığın gelişimine birikerek katkı sağladığı söylenebilir. 

Bilgisayar Okuryazarlığı: Bilgisayar okuryazarlığı, özellikle bilgisayar başta olmak üzere teknoloji ürünlerini 

etkin bir şekilde hâkim olma ya da bilgisayara yönelik program ve uygulamaları ihtiyaca göre belirleyebilme 

ve kullanabilme olarak tanımlanabilir. Bilgisayar okuryazarlığı aslında en kısa yoldan ve hızlı bir şekilde bilgi- 

ye bilgisayar aracılığıyla erişebilme kabiliyetidir. Bilgisayar okuryazarlığı, bilgisayarın teknik ve programlama 

olarak tüm bileşenlerine tam anlamıyla hâkim olmaktan ziyade kullanıcıların ihtiyaçları ve amaçları doğrultu- 

sunda gerek duydukları bilgilere ulaşmada bir araç olarak bilgisayarı kullanmalarını amaçlamaktadır. Bilgisayar 

okuryazarlığı için teknolojik bir ürün olan bilgisayara dair bir farkındalık oluşturarak bireylere bilgisayarla ilgili 

durum ya da ihtiyaçları algılayabilme ve yorumlayabilme yeteneği denilebilir. Bilgisayarı bilgiye ulaşmada ve 

eğlence için kullanabilme, bilgisayara dair yenilikleri takip ederek temel bilgileri sürekli güncelleyerek öğrenme 

ve yorumlama, bilgisayar teknolojisine dair belirli bir düzeyde bilgi birikimine sahip olma ve bilgisayarla ilgili 

yeni gelişmeleri olumlu ya da olumsuz eleştirebilme becerisine erişen bireylerin bilgisayar okuryazarı olduğu 

söylenebilir (Yazıcı, 2006). 

Bilimsel Okuryazarlık: Bilimsel okuryazarlığın ortaya çıkışı çok daha eski tarihlere dayansa da kavram olarak 

günümüzdeki haliyle 1950’lerde ifade edilmeye başlanmıştır (Karaman, 2019: 9). NRC tarafından 1996 yılında 

yayımlanan “Ulusal Fen Eğitimi Standartları” adlı araştırmada bilimsel okuryazarlık, “Herhangi bir konuda karar 

verirken bilimsel yöntem ve kavramları gözetme ve bilime göre hareket etme” şeklinde tanımlanmıştır. Bilimsel 
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okuryazarlık, bireyin bilimsel konuların nedenlerinin farkına varması, bilimsel ve teknolojik olarak bilgi sahibi 

olduğu konuları yine bilimsel verilerden ya da bilgilerden yola çıkarak açıklaması olarak ifade edilebilir. 

Dijital Okuryazarlık: Dijital okuryazarlık kavramını ilk ortaya atan Gilster (1997), dijital okuryazarlık için bil- 

gisayar tarafından sunulan farklı bilgileri öğrenme ve bu bilgileri ihtiyaca göre kullanma becerisi tanımını yapar. 

Martin (2008), dijital okuryazarlığı internet ve bilgisayar aracılığıyla ulaşılan bilgilerin değerlendirilmesi olarak 

ifade etmiştir. Ribble ve Bailey (2007) ise dijital okuryazarlığa ilişkin teknoloji kullanımını kavrama ve bu kavrama 

süreci ile sonrasında sergilenen tüm beceriler tanımını yapmıştır. Dijital okuryazarlığın sadece yazılım kullanma 

becerilerini değil, dijital platformların arayüzlerine ilişkin bilgileri, dijital kopyalamada yararlanmayı, dijital araçlar 

yardımıyla erişilen bilgileri değerlendirmeyi ve dijital içerikler üretmeyi de içermektedir (Ateş ve Sur, 2020:5-6). 

Eleştirel Okuryazarlığı: Eleştirel okuryazarlık; yazılı, sözlü, görsel, çoklu ortam ve performans metinleri gibi 

ürünlerde bulunan mesajları, inançları, değerleri, tutumları sorgulama ve algılanan anlamlara karşı meydan oku- 

mak için bu metinlere nasıl yaklaşılıp irdeleneceğini ifade eden bir yaklaşımdır (Department of Education in 

Tasmania, 2009). 

Erken Okuryazarlık: Okuryazar bir birey olmanın en önemli ön koşulu okuma ve yazma becerilerini öğren- 

mektir. Okuma ve yazma becerilerini öğrenen ve geliştiren bireyler daha sonra bireysel ilgi alanlarına göre yakın 

oldukları okuryazarlık türlerini deneyimleri doğrultusunda geliştirirler. Okuma ve yazma becerilerini kazanma- 

dan önce çocukların ya aileleri ya da çevreleri vasıtasıyla öğrendikleri harfler, sesler ve sayılar ise çocuğu okula 

hazırlayan bilgi edinimleridir. Bu hazırbulunuşluk durumu ise erken okuryazarlık kavramıyla ifade edilmektedir. 

Görsel Okuryazarlık: Görsel okuryazarlığı kavramını ilk olarak 1968 yılında John Debes kullanmıştır. Ancak 

tarihinin daha eskiye gittiği düşünülmekte olup 16. yüzyılda Comenius tarafından ve dahi daha eskilerde Platon 

tarafından kullanıldığı düşünceleri hâkimdir (Velders vd., 2007: 2). Bu bilgilerden yola çıkarak görsellik 

kavramının insan hayatında sürekli var olduğu ve tarih boyunca gelişmekte olduğu söylenebilir. Ausburn ve 

Ausburn (1978) görsel okuryazarlığı, bir bireyin bilinçli olarak başka kimselerle iletişim kurmak için görselleri 

kullanmasını ve görsellerle anlaşmayı sağlayan beceriler şeklinde açıklamıştır. Görsel okuryazarlık kavramının 

simge isimlerinden Debes (1968) ise kavramla ilgili bir bireyin görme duyusunu, diğer duyusal tecrübeleri ile 

bütünleştirerek geliştirebileceği bir grup görme özelliği olarak tanımlamaktadır. Debes (1968), bu görme özel- 

liklerinin geliştirilmesi ile birlikte bireyler ile yaratıcı bir iletişim kurmanın mümkün olduğunu söylemektedir. 

Kazanım Okuryazarlığı: Kazanım okuryazarlığı genel anlamda; bir öğretmenin öğrencilere etkin bir eğitim 

ortamı sunarak onlar üzerinde verimli bir öğrenme sağlamak için planlı ve düzenli öğretim gerçekleştirmesini ve 

öğretim programlarının felsefesine hâkim olmasını ifade eder. Ornstein ve Hunkins (2004) ise kazanım okurya- 

zarlığı için bir öğretim programının başlangıçta sadece bir plan olduğunu ve ancak bir öğretmenin kazanımları 

kavrayarak öğrencilere aktarması sayesinde amacın gerçekliğe kavuştuğundan bahsetmiştir. 

Kültür Okuryazarlığı: 1980’li yıllarda ortaya atılan kültürel okuryazarlık kavramı, günümüzde ortaya çıkan çok 

kültürlü toplumlar nedeniyle edinimi artık mecburen gerekli olan becerilerden bir tanesidir. Hirsch (1989)’e göre 

kültür okuryazarlığı, toplumu etkileyen kültürel ögeleri ortaya çıktığı tarihsel süreci bilerek değerlendirebilmek, 

kültürü meydana getiren kişi, durum ve semboller gibi temel bileşenleri bilmek ve bu temel bileşenleri gündelik 

hayatın bir parçası haline getirmek olarak tanımlamıştır. Yine Hirsch (1989)’e göre kültür okuryazarlığı bağla- 

mında bu becerileri aktarma ve geliştirmede sorumlu olan kurum ise okuldur. Köksal (2010) ise kültür okuryazar- 

lığını, “Kendi kültürü ve diğer kültürlerin değer, gelenek ve inançlarındaki benzerlik ve farklılıkları anlayabilme 

ve takdir edebilme yeteneğidir.” şeklinde tanımlamıştır. 
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Kütüphane Okuryazarlığı: Bilgi okuryazarlığının alt başlıklarından biri olan kütüphane okuryazarlığı kavram 

olarak kütüphane kullanma yetkinliğini, bilgi arama ve bulma yöntemlerini ve bilgiye ulaşırken kullanılan kay- 

nakları değerlendirme becerilerini ifade etmektedir (Balcı, 2013: 25). Kütüphane okuryazarlığı, kütüphane orta- 

mında gerçekleştirilen okuma yazma etkinliklerini ve bu etkinlikleri yorumlamayı da içerir. Örneğin, Kızılaslan 

(2007)’a göre orta yaş grubu bireylere yönelik verilen bilgisayar destekli okuma yazma dersleri de kütüphane 

okuryazarlığının içeriğinde yer almaktadır. 

Matematik Okuryazarlığı: Matematik okuryazarlığına yönelik olarak zaman içerisinde farklı araştırmacılar, ku- 

rum ve kuruluşlar tarafından çeşitli tanımlamalar yapılmıştır. NCTM (1998) komisyonu matematik okuryazarlığını, 

ortaya çıkan farklı durum ve koşullar karşısında çözüme ulaşmak için işlevsel olarak kullanılan matematik bilgi ve 

becerileri olarak tanımlamaktadır. ILSS (1993) ise matematik okuryazarlığını, “Bireylerin günlük yaşam ve iş ha- 

yatında ortaya çıkan nicel durumlarla etkili bir şekilde baş edebilmesi için ihtiyaç duydukları bilgi, beceri, inanç, 

zihin alışkanlıkları, iletişim kapasitesi ve problem çözme becerilerinin tamamı” şeklinde ifade etmiştir. PISA ise 

matematik okuryazarlığını aşağıdaki şekilde ifade etmiştir: “Matematik okuryazarlığı, bireylerin çeşitli kapsam ve 

içeriklere yönelik olarak formülleştirebilme, matematiği işe koşabilme ve yorumlayabilme kapasiteleridir. Mate- 

matik okuryazarlığı, olguları tanımlama, açıklama ve tahmin etmede, matematiksel akıl yürütmeyi ve matematiksel 

kavramları, işlem aşamalarını, doğrulanmış bilgileri ve araçları kullanabilmeyi içermektedir. Matematik okurya- 

zarlığı, bireylerin matematiğin dünyadaki rolünü fark etmelerine ve yapıcı, duyarlı ve yansıtıcı vatandaşların ihti- 

yaç duyduğu sağlam dayanakları olan yargı ve kararların verilmesinde yardımcı olur (OECD, 2013: 25).”PISA’da 

yapılan bu tanımdan yola çıkarak matematik okuryazarlığının bireye matematiğin dünya ve günlük hayat için ne 

denli önemli olduğunun farkındalığını kazandırdığını, bireyin sayısal ve uzamsal düşünme becerilerini ve analiz 

ile sentez yaparak problem çözme becerilerini geliştirdiğini söylemek mümkündür (Özgen ve Bindak, 2008: 518). 

Medya Okuryazarlığı: Medya okuryazarlığı; yazılı ya da sözlü medya mesajlarına erişme, bu mesajları çözümleme, 

değerlendirme ve diğer insanlara aktarma becerisi olarak tanımlanabilir (Ünlü, 2017: 15). Koçak (2011) medya okur- 

yazarlığını; medya araçları aracılığıyla insanlara sunulan mesajları algılama, anlamlandırma ve bu mesajları düşünce 

süzgecinden geçirerek yeniden şekillendirme olarak ifade etmiştir. Potter (2005) ise medya okuryazarlığına bir bakış 

açısı olarak yaklaşmaktadır ve medya okuryazarlığını, insanların maruz kaldığı medya mesajlarını zihinsel, duyuşsal, 

estetik ve etik boyutlara göre doğru yorumlama amacıyla ortaya çıkarılan bir bakış açısı olarak tanımlamaktadır. 

Müzik Okuryazarlığı: Müzik okuryazarlığına kavram olarak bakıldığında müzik dilinin gerektirdiği tüm öğeleri 

kapsadığı görülmektedir. Mills ve McPherson (2006) müzik okuryazarlığını, yazılı dizek notalandırmaları 

okuyabilmeyi ve bu notaları kullanılan enstrümanda doğru bir şekilde sese dönüştürebilme becerisi olarak 

tanımlamışlardır. Notaları okuma, tranzpoze etme, anahtarları ve armoniyi anlama, müziği analiz etme, müziğin 

ve bestecinin içinde yer aldığı tarihsel içeriği anlama, müzik sesleri ile anlamı ifade etme, sesin niteliği anlama 

gibi özellikler müzik okuryazarı olan bireylerin genel özelliklerindendir (Hallam, 1998: 35). 

Okuma Becerileri Okuryazarlığı: Eğitim öğretimin her aşamasında ve her boyutunda öğrencilerin kullandığı 

en temel beceri olan okuma becerisinin, zaman içerisinde kavram olarak genişlediği görülmektedir. Okuma 

becerisi kavramından yola çıkılarak ortaya atılan ve aslında okuma becerilerinin yan kavramı niteliğinde olan 

okuma becerileri okuryazarlığı ise bu genişlemenin ürünlerinden bir tanesidir. Okuma becerileri okuryazarlığı, 

metinleri anlama noktasında farklı stratejilere hâkim olma ve karşılaşılan metin türlerine göre bu stratejilerden 

doğru olanı tercih etme gibi bilişsel yeterlilikleri kapsamaktadır. Bu bağlamda okuma becerileri okuryazarlığı; 

bireyin herhangi bir konuya dair sahip olduğu bilgi ve yetkinliği artırma, bireysel hedeflere ulaşma, toplumun 

içerisinde yer alan bir vatandaş olabilme ve yazılı metinlere ilgi duyarak bu metinleri anlama, yorumlama, günlük 

hayatta kullanma, diğer insanlara aktarma becerisi şeklinde tanımlanabilir (OECD, 2010a: 37). 
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Oyun Okuryazarlığı: Kavram olarak oyun okuryazarlığı, bilişsel ve sosyal yetilerin birlikte kullanıldığı bir 

okuryazarlık sürecini ifade etmektedir. Oyun okuryazarlığı genel anlamda çocukların oyun ihtiyaçlarının farkın- 

da olmak, çocuklara güvenli ve zengin bir oyun ortamı sunmak, oyunlar aracılığıyla oyuncuların ilgi ve düşünce- 

lerini anlamak olarak tanımlanabilir. Hem geleneksel hem de dijital oyunların içerdiği unsurların farkında olmak 

oyun okuryazarlığının en önemli gereksinimlerindendir. Oyun okuryazarlığı, oyuncularla oyun dili aracılığıyla 

etkileşime geçerek onlarla bir bağ geliştirmeye hizmet eder. Oyun okuryazarlığı, eğitim sürecinde oyun temelli 

öğrenmeye, oyun tasarlama ve geliştirmeye, oyunlara ilişkin bilgi ve becerileri artırmaya odaklanır. Ayrıca oyun 

okuryazarlığı; oyuncuların çevrimiçi konumlarına ve koşullarına, sahip oldukları kültürel özelliklere, bilişsel ve 

psikomotor özelliklerine de odaklanır (Sezgin ve Elmasoğlu, 2019:109). 

Ölçme Değerlendirme Okuryazarlığı: Stiggins (1995) ölçme ve değerlendirme okuryazarlığını, iyi ve kötü değerlen- 

dirmeler arasındaki farklılıkları tespit etme yeteneği olarak açıklamaktadır. Mellati ve Khademi (2018), ölçme ve de- 

ğerlendirme okuryazarlığını, bir öğrencinin öğrenme durumu hakkında fikir sahibi olabilmek için bir yöntem olarak 

görmektedir. Webb (2002), kavramla ilgili detaylı bir çalışma yaparak, bir öğretmenin öğrencilerin bilgilerini tespit 

ederek, değerlendirme sonucu edinilen bilgiler ışığında doğru bir yorumlama kapasitesi ile birlikte öğretim programı- 

nı geliştirme çalışması olarak tanımlamıştır. Pill ve Harding (2013) ise kavramla ilgili farklı tanımların yapıldığının 

ve kavramın tek bir tanımının olmadığını belirtmektedir. Kavramın bakış açılarına göre farklı yorumlanabileceğine 

çekerek, öğrencilerin bilgi derecesini tespit etmek ve doğru yorumlamalar yaparak bu neticeyle birlikte bir planlama 

sürecini uygulayabilmek için öğretmenin sahip olması gereken bilgi, beceri ve uygulamalar olarak tanımlamıştır. 

Tarih Okuryazarlığı: Tarih okuryazarlığı kavramını ise dünyada ilk kez kullanan tarih eğitimcisi Scheiber (1978) 

olmuştur (Ata ve Keçe, 2014: 3). Türkiye’de tarih eğitimcisi Ata (2002) tarih okuryazarlığı kavramıyla ilgili ilk çalış- 

maları yapmış ve tarihsel düşünme becerisinin üç bölümünü “Tarihsel Bilgiyi Edinme”, “Tarihsel Bilgiyi Kullanma” 

ve “Tarihsel Bilgiyi Sunma” şeklinde sıralayarak ele aldığı tarih okuryazarlığı kavramını tarihsel bilgiyi ihtiyaca göre 

günlük hayatta ve araştırmalarda kullanma becerisi olarak tanımlamıştır. Tarih okuryazarlığı ile ilgili en kapsamlı 

çalışmalardan birini yapan Taylor ve Young (2003) ise tarihi bir olayın eleştirel ve araştırmacı bir şekilde ele alınması 

gerektiği ifade ederek tarih okuryazarlığını; bir araştırma için ulaşılan kaynakların içerisindeki bağdaşmayan bilgi- 

lerin belirlenmesi, teknolojiden faydalanılması, sebep sonuç ilişkileri, kronolojik düşünme, dönemin şartlarına göre 

tarihsel düşünme ve empati yaparak farklı dönemlerde oluşan olayların karşılaştırılması olarak ifade etmişlerdir. 

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler 
 

Bu araştırmada literatürde okuryazarlık kavramı ve okuryazarlık türlerine yönelik yapılan çeşitli araştırmalar incelen- 

miş ve okuryazarlık türlerine ilişkin genel bir liste oluşturulmaya çalışılmıştır. Ulaşılan bu okuryazarlık türlerinden 

hareketle literatürde daha çok hangi okuryazarlık türlerinin üzerinde yoğunlaşıldığı ve okuryazarlık türlerine ilişkin 

çalışmalarda bulunan boşluklar belirlenmeye çalışılmıştır. Literatürde genellikle sözel alanlara ilişkin okuryazarlık 

türlerinin daha çok çalışıldığı görülmektedir. Sözel alanlara dair okuryazarlık türlerinin literatürdeki çalışmalarda 

daha çok tercih edildiğiyle ilgili ulaşılan bu bulguyu, Mete (2020) tarafından yapılan “Okuryazarlık Türleri ve 2023 

Eğitim Vizyonu Belgesi” adlı çalışmada elde edilen sonuçlar destekler niteliktedir. Mete (2020) de sözel okurya- 

zarlıkların daha çok tercih edildiğini ifade etmektedir. Literatür taraması sonucu ulaşılan 79 okuryazarlık türünden 

eğitimle ilgili olanlar, bulgular bölümünde kavram olarak açıklanmıştır. Bu 79 okuryazarlık türünden hangilerinin 

eğitimle ilgili olduğu konusunda her ne kadar uzman görüşü alınarak hareket edildiyse de bu durum, okuryazarlık 

türlerine dair genel bir sınıflandırma probleminin olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Okuryazarlık türle- 

rinin içerik olarak birbirlerine yakın olması ve alt başlık konumunda olan pek çok okuryazarlık türünün süregelen 
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zaman içerisinde diğerlerinden ayrışarak ana başlık haline gelmesi nedeniyle bu türlere yönelik kesin bir sınıflandır- 

ma yapmanın oldukça zor olduğu anlaşılmaktadır. Bu noktada literatürde bir boşluk olduğu görülmektedir. 

Okuryazarlık türlerine ilişkin ulaşılan bir diğer sonuç ise kavramsal olarak isimlendirme konusundaki karmaşa- 

dır. Okuryazarlık türlerine verilen isimlerin anlam olarak diğer disiplinleri de içermesi ve diğer alanlardan ba- 

ğımsız çalışılan okuryazarlık türlerinin özele indirgenirken içeriği tam yansıtmayacak bir kelimenin araştırmacı 

tarafından isim olarak seçilmesinin bu problemlere yol açtığı düşünülmektedir. Bu duruma örnek vermek gere- 

kirse, literatürde sayısal okuryazarlığının içeriğinde bilgisayara yönelik yazılım becerilerini de alan çalışmalarla 

karşılaşılmıştır. Bu içeriğin hangi başlığa dahil olduğu sorusu hem okuryazarlık türlerine yönelik bir sınıflandır- 

ma yapılmasını zorlaştırdığı gibi hem de kavram olarak bir isim karmaşasına neden olmaktadır. İsim karmaşasına 

yönelik ulaşılan bu bulgu ile Mete (2020) tarafından yapılan “Okuryazarlık Türleri ve 2023 Eğitim Vizyonu 

Belgesi” adlı çalışmadan elde edilen bulgular birbirini desteklemektedir. 

Araştırma sonucu ulaşılan en önemli bulgulardan bir tanesi de okuryazarlık türlerinin dört temel dil becerisiyle iliş- 

kilendirilerek Türkçe dersinin içeriğini zenginleştirmede bir araç ya da yöntem olarak kullanılabileceğidir. Gelişen 

teknoloji ve ilerleyen bilim sayesinde ortaya çıkan yeni eğitim anlayışı dil eğitiminde kullanılan metinlerin yaklaşı- 

mını da değiştirmiştir. Bu bağlamda Türkçe dersinde kullanılan metinlerin içeriğinde ve bu metinlere yönelik oluşan 

öğrenci algılarında yaşanan değişimler beraberinde yeni okuryazarlık türlerini de getirmiştir. Bu bağlamda medya 

okuryazarlığı, e-okuryazarlık ya da mobil okuryazarlık gibi okuryazarlıkların Türkçe dersinde öğrencilere dört te- 

mel dil becerisini kazandırma amacıyla kullanılabileceği çeşitli araştırmalarda ifade edilmiştir. Bu araştırma netice- 

sinde ulaşılan yeni okuryazarlık türleriyle Türkçe dersinin içeriğinin zenginleştirilebileceği sonucu ile Kurudayıoğlu 

ve Tüzel (2010) tarafından yapılan “21. Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi” adlı 

çalışmadan elde edilen bulgular birbirini desteklemektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ve bu sonuçların lite- 

ratürde yer alan diğer ilgili araştırmalarla karşılaştırılması sonucu yapılan değerlendirmeler neticesinde okuryazarlık 

türleriyle ilgili birtakım öneriler belirlenmiştir. Ortaya konan bu öneriler aşağıda sıralanmıştır: 

• Okuryazarlık türlerinin isimlerine yönelik terim karmaşasını ortadan kaldırmak için çalışmalar yapılabilir. 

• İçerisinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağının gereksinimleri göz önünde bulundurularak okuryazarlık 

dersleri bağımsız bir ders olarak müfredatlarda yer alabilir. 

• Okuryazarlık eğitimleri türlerine göre ve öğrencilere göre farklı kademelerde verilebilir. 

• Okuryazarlık becerilerini geliştirmeye yönelik etkinlikler ile teknolojik ögeleri ilişkilendiren etkinlik ve 

içeriklerin sayısı artırılabilir. 

• Okuryazarlık becerilerinin kazandırılmasına yönelik veli ve öğretmenlerin dâhil olduğu bir öğretim prog- 

ramı ya da seminer yapılabilir. 

• Ülkemizde genelde teorik olarak çalışılan okuryazarlık türlerine ilişkin uygulamalı çalışmalar yapılabilir. 

• Sayısal alanlara yönelik olan okuryazarlık türleriyle ilgili çalışmaların sayısı artırılabilir. 

• Okuryazarlık türlerinin ilgili disiplinlere göre sınıflandırılması yapılabilir. 
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ÖZET 
 

Klinik psikoloji ve psikiyatri uygulamalarında krize müdahale; konversiyon nöbetleri, öfke patlamaları, kendi- 

ne zarar verme davranışları, intihar düşünceleri ve girişimleri gibi travmatik yaşantılar sonrasında akut olarak 

gelişen ruhsal açmazların sonlandırılması için kullanılan kısa dönemli ve etkin psikoterapötik müdahalelerdir. 

Psikoterapide krize müdahale, bireyin bir noktada takılıp kalmasına yönelik “travmatik açmazlarını” ve “trav- 

matik obsesyonlarını” hem başarılı bir şekilde çözmesini hem de gelecekteki olası sorunlara karşı optimal baş 

etme becerilerini yeniden kullanabilmesini sağlamaktadır. Genel olarak krize müdahale süreci, danışanın şu an- 

daki akut psikolojik problemlerinden ya da bu travmatik açmazlarından kaynaklanan instabil psikiyatrik belir- 

tilerinin nötralize edilmesi odaklı gerçekleştirilen pozitif terapötik yaklaşımlarla bir farkındalık geliştirmesini 

sağlamak hedefi ile fonksiyon görmektedir. Çocukluk çağı travmaları ve şiddet odaklı yanlış çocuk yetiştirme 

stilleriyle yakından ilişkili psikiyatrik hastalıkların tedavi süreçlerinde oldukça sık karşılaşılan dissosiyatif psikoz, 

konversiyon nöbetleri, öfke patlamaları, kendine zarar verme davranışları, intihar düşünceleri ve girişimleri ile 

stabilizasyona yönelik krize müdahale stratejileri bulunan travma temelli psikoterapi yöntemleri kullanılmalıdır. 

Dissosiye ve travmatize vakaların psikoterapi süreçleri krizler çözüldükçe pozitif yönde ilerlemekte, vakalar artık 

“sağlıklı yanları” ile daha entegre bir şekilde tedavilerine aktif katılım sağlamakta ve olumsuz yaşam olaylarının 

uzun dönemli psikopatolojik etkilerini nötralize edebilmektedir. Öztürk tarafından geliştirilen “Travma Merkezli 

Alyans Model Terapi”, kendine zarar verme davranışları ve intihar girişimleri ile karakterize olan başta dissosi- 

yatif kimlik bozukluğu olmak üzere tüm travma ile ilişkili psikopatolojilerin hem “kısa dönemli psikoterapisi” 

hem de “krize müdahale psikoterapisi” olarak kabul edilmektedir. Travma Merkezli Alyans Model Terapi’de et- 

kin bir krize müdahale, psikoterapist ile vakalar arasında terapötik alyans ya da yine Öztürk’ün ifade ettiği üzere 

“terapötik karşılıklılık” kurulduktan sonra travmatik yaşantıların en kısa sürede nötralize edilerek danışanların 

aktüel hayatlarına optimal düzeyde uyum göstermesi yoluyla sağlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Psikoterapi; krize müdahale; travma merkezli alyans model terapi; terapötik karşılıklılık; 

kendine zarar verme davranışları; intihar girişimleri  
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CURRENT APPROACHES TO CRISIS INTERVENTION IN PSYCHOTHERAPY 

 
ABSTRACT 

 

In psychiatry and clinical psychology applications, crisis intervention is a short-term and effective psychotherapeutic 

intervention used to end acutely developing psychological dilemmas after traumatic experiences such as conversion 

attacks, outbursts of anger, self-harming behaviors, suicidal thoughts and attempts. Crisis intervention in psychot- 

herapy enables the individual to both successfully resolve the “traumatic dilemmas” and “traumatic obsessions” of 

being stuck at one point and to re-use optimal coping skills against possible future problems. In general, the crisis 

intervention process functions with the aim of enabling the client to develop an awareness with positive therapeutic 

approaches focused on neutralizing the unstable psychiatric symptoms arising from their current acute psychologi- 

cal problems or traumatic dilemmas. Trauma-based psychotherapy methods including dissociative psychosis, con- 

version attacks, outbursts of anger, self-harming behaviors, suicidal thoughts and attempts, and crisis intervention 

strategies for stabilization should be used in the treatment processes of many psychiatric diseases that are closely 

related to childhood traumas and violence-oriented negative child-rearing styles. The psychotherapy processes of 

dissociative and traumatic cases progress in a positive direction as the crises are resolved, the cases now actively 

participate in the treatment of their “healthy side” in a more integrated way, and the long-term psychopathological 

effects of negative life events can be neutralized “Trauma Based Alliance Model Therapy”, developed by Öztürk, 

is accepted as both “short-term psychotherapy” and “crisis intervention psychotherapy” for all trauma-related ps- 

ychopathologies, especially dissociative identity disorder, which is characterized by self-harming behaviors and 

suicide attempts. In order to perform an effective crisis intervention in Trauma Based Alliance Model Therapy, after 

establishing a therapeutic alliance between the psychotherapist and the cases, or, as Öztürk expresses, “therapeutic 

reciprocity”, traumatic experiences are neutralized as soon as possible and the clients adapt to their actual lives at 

an optimal level. this short-term and integrative “crisis intervention psychotherapy” can be successfully concluded.  
 

 

Keywords: Psychotherapy; crisis intervention; trauma based alliance model therapy; therapeutic reciprocity; self-

harming behaviors; suicide attempts  

Kriz Psikolojisi: Psikotravmatolojik Bir Değerlendirme 
 

Psikotravmatoloji ve kriz psikolojisi çalışmaları, günümüzde hem travma ile ilişkili psikiyatrik bozukluklar hem 

de bu bozuklukların psikoterapileri ile ilgili konularda ortak bir zeminde yürütülmektedir. Kriz psikolojisi, birey- 

sel ve toplumsal travmatik yaşantılar esnasındaki ya da hemen sonrasındaki kritik dönem olan ilk birkaç haftada 

bireylerin bu olumsuz yaşam olaylarından psikolojik açıdan en az seviyede etkilenmelerini sağlamaya yönelik 

gerçekleştirilen klinik psikoloji ve psikiyatri temelli akademik ve uygulamalı bilimsel çalışmalar şeklinde tanım- 

lanmaktadır (Flannery & Everly, 2000; Öztürk & Derin, 2020). Kriz psikolojisi kapsamındaki çalışmalar; travma- 

tik olaylardan sonraki ilk haftada travma mağdurlarının ya da mağdur yakınlarının dissosiye edici olumsuz uya- 

ranlardan etkilenmeye ruhsal açıdan oldukça açık olmalarının, onların kriz psikolojisi ve kriz yönetimi açısından 

ivedilikle değerlendirilmelerini gerekli kılmaktadır. Krizlere müdahale edilemediği takdirde bu ilk haftadan sonra 

travmatize ve dissosiye bireylerin olumsuz yaşam olaylarını proses etmeye dönük psikoterapötik çalışmalarını 

etkin bir şekilde sürdürmek oldukça güç hale gelebilmektedir. Krize müdahale merkezli yapılacak çalışmalarda 

hem maddi hem de manevi destek eş zamanlı olarak gerçek- leştirilmelidir. Akut dönemde sunulan profesyonel 

psikolojik destek, mağdurların olay karşısında kendilerini suçlamalarını ya da bu tip travmatik olayların başlarına 

geldiklerini hak ettiklerine yönelik bilişsel çarpıtmaların ortaya çıkmasını önemli ölçüde azaltabilmektedir. 

Mağdurlar, travmatik olayı anlamlandırmaya çalışırken “Bu olay nasıl oldu?”, “Bir daha başıma gelebilir mi?”, 

“Eğer tekrar bu olaylara maruz kalırsam ne yaparım?” gibi sorulara cevaplar aramaktadır (De Soir, 2006; 

Öztürk & Derin, 2020).  
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Travmatik olaylara yönelik anlam oluşturma sürecinde sunulan psikotravmatolojik yönelimli psikoterapötik 

destek, bireylerin kriz yaşantılarından psikolojik olarak minimum düzeyde etkilenmelerinde temel bir rol 

oynamaktadır. Psikoterapötik desteğin bireylerin bu travmatik olaylarla baş etmelerindeki rolünün yanı sıra hem 

ailelerin gösterdikleri sosyal ilgi hem de bu kişilerin başına gelen olayları ruhsal açıdan belirli oranlarda kabul 

edebilmelerinin onların ilerleyen süreçlerde psikopatoloji geliştirme riskini azaltabildiği bilimsel araştırmalarca 

kanıtlanmıştır. Psikotoplumsal bağlamda ruh sağlığı uzmanlarının profesyonel yeterlilikleriyle ilişkili olarak 

kamu vicdanını rahatlatıcı mesajlar vermeleri önemlidir. Bu mesajlarda travmatize bireylerin benzer örseleyici 

yaşam deneyimlerine farklı oranlarda olsa bile diğer insanların da sahip olduklarını bilmeleri, onların kendi aktüel 

zaman dilimlerinde travmatik anılarını daha kolay nötralize ya da proses edebilmelerini sağlayabilmektedir. Aynı 

zamanda bu olaylarda hayatını kaybeden insanlar için düzenlenen anma törenleri, mağdurların devletin ve halkın 

kendi yanlarında olduklarını hissetmelerini sağlayarak onların yas süreçlerinin daha tolere edilebilir bir zeminde 

gerçekleşmesine destek sağlayabilmektedir (De Soir, 2006; Öztürk, 2020a; Slaikeu, 1983).  

Travmatik yaşantılar sonrasında genel olarak kısa, orta ve uzun dönemli psikiyatrik müdahaleler gerçekleştiri- 

lebilmekte ve bu müdahalelerde her bir birey psikolojik açıdan ayrı ayrı değerlendirilmektedir. Olumsuz yaşam 

olaylarının ortaya çıktığı dönemin hemen sonrasında kişinin uyum odaklı savunma mekanizmalarını aktif hale 

getirebilmelerine ve bu savunma mekanizmalarını en uygun şekilde kullanabilmelerine dönük psikoterapötik 

uygulamalar krize müdahalenin temel gereklilikleridir. Psikoterapi süreçlerinde; kişisel, ilişkisel ya da kültürel 

bileşenlerden oluşan “ruhsal dayanıklılık” travmatize bireyde çalışılacak odak konulardan biri olmalı, krizlere 

müdahale etme adına gereksiz hatta zamansız girişimlerden ya da yaklaşımlardan kaçınılmalı ve tedavisi süren 

danışanların zorlukların üstesinden gelebilmeleri ve ruhsal açıdan güçlü ya da stabil bir konumda yaşamaya 

devam edebilmeleri sağlanmalıdır. Travmatize bireyler için ideal bir krize müdahale yaklaşımı; akut dönemde 

duyguların dile getirilmesine olanak verilmesini, düşüncelerin kısır döngüden çıkarılmasını ve olumsuz olaylara 

karşı verilmek istenen tepkilerin psikoterapist rehberliğinde ortaya konulmasını içermektedir (Bonanno, Galea, 

Bucciarelli & Vlahov, 2006). 

Travmatik yaşantıların ve yas sürecinin sağaltımı, meydana gelen olayın şiddeti, sıklığı ve süresine göre değişkenlik 

göstermekle birlikte bu süreç uzun bir zaman diliminde gerçekleşebilmektedir. Özellikle bireylerin aktüel hayatla- 

rındaki uyum odaklı ritüeller, yas sürecinin optimal bir düzeyde yaşantılanmasında önemli bir konuma sahiptir. Bu 

travmatik yas sürecinde bireyin evden çıkmayıp gündelik ritüellerini askıya alarak kendisine acı veren olayları ve 

kişileri dissosiye ya da inkâr etmesi kısa vadede iyi bir strateji olarak değerlendirilebilmekteyken, uzun vadede ise 

gerçekleştirilen bu travmatik dissosiyasyon reaksiyonları bireylerin hem kendisini hem de çevresini bir bütün içe- 

risinde algılamasına ket vurarak dissosiyatif bozukluklar ve travma sonrası stres bozukluğu gibi psikopatolojilerin 

ortaya çıkmasına neden olabilmektedir (De Soir, 2006, 2017; Öztürk & Derin, 2020). Travmatik yaşantıların akut et- 

kilerini minimize hale getirmeyi hedefleyen kriz psikolojisi, psikososyal destek sürecinin üç temel unsuru olduğunu 

vurgulamaktadır. Bu psikososyal destek prensipleri; “problemlerin, risklerin ve ihtiyaçların belirlenmesi”, “manevi 

ve maddi desteğin bir bütün olarak sağlanması” ve “travmatik sürecin yönetilmesindeki asgari yükümlülüklerin 

yerine getirilmesidir”. Krize müdahaleye dönük olarak yapılandırılacak psikososyal destek süreci ve travma temelli 

gerçekleştirilecek psikoterapiler, travmatize bireylerin aktüel hayatlarına ruh sağlığı açısından entegre bir şekilde 

en kısa sürede dönmelerine önemli katkılar sağlayacaktır. Psikotravmatolojik yaklaşımlarda hem kriz psikolojisi 

kapsamında yapılacak müdahalelerin hem de travma yönelimli gerçekleştirilecek psikoterapilerin temel amacı, trav- 

maların en kısa sürede metabolize edilmesini ve dissosiye bireylerin tam bir iyileşme göstermesini sağlayabilecek 

uygulanabilir ve etkin stratejilerin geliştirilmesini olanaklı kılmaktır (Öztürk & Derin, 2020). 

Terapötik Alyans, Terapötik İttifak ve Terapötik Karşılıklılık 
 

“Terapötik alyans” ya da “terapötik ittifak” kavramı ilk kez Zetzel (1956) tarafından klinisyen ve danışan arasında- 

ki psikoterapötik ilişkinin doğasını ve yapısını açıklamak amacıyla kavramsallaştırılmıştır. Zetzel’e göre vakaların 
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erken dönemli kronik ve kümülatif çocukluk çağı travmaları, terapötik ittifak oluşturma ve bu ittifakı sürdürme 

kapasitesinin temel belirleyicisidir. Klinisyenin tedavi sürecine başlamadan önce danışanının terapötik ittifak geliş- 

tirme kapasitesini değerlendirmesi ve onun kapasitesine uygun bir zeminde bu ittifakı oluşturması gerekmektedir. 

Psikoterapötik yöntemlerin etkili olabilmesi için birincil şart olan terapötik ittifakı Zetzel, danışanın terapistle 

olumlu ve güvene dayalı bir ilişki kurabilme becerisi olarak tanımlamaktadır. Güvene dayalı ilişkinin sağlanması 

ve danışanın kendisini huzurlu hissedebilmesi için terapistin danışanın uyum odaklı dönüşümüne destek olması 

temel bir gerekliliktir. Zetzel’in ardından Rogers (1957) da “terapötik ittifak” ile identik olan “terapötik ilişki” 

kavramını çalışmış ve terapötik ilişkinin ruhsal sağaltım için önemli bir şart olduğunu ifade etmiştir. Rogers, 

terapötik ilişki kavramını açıklarken danışanın sürece katkısından ziyade bu ilişkinin terapist tarafından oluştu- 

rulduğuna vurgu yapmakta ve klinisyenin sağladığı empati ve koşulsuz kabul ile terapötik ilişkinin oluşturulabi- 

leceğini ve sürdürülebileceğini ifade etmektedir (Öztürk & Ayhan, 2021).  

Terapötik ittifak ya da terapötik karşılıklılık sürecinde danışan, hem çocukluk dönemindeki hem de aktüel ha- 

yatındaki travmatik olayları terapötik ortama getirerek tedavi esnasındaki ve tedavi sonrasındaki sürecin ruhsal 

açıdan sağlıklı ve fonksiyonel gerçekleşebilmesi amacıyla terapistle ortak bir çalışmada bulunmaktadır. Sosyal 

iletişimlerin ve etkileşimlerin temel bir yansıması olan terapötik ilişki, psikotoplumsal açıdan “örnek bir ilişki”- 

dir. Psikoterapi; ilgi, saygı, sevgi, kabullenme ve yargılamamayı içeren duygusal bir süreç içerisinde deneyimle- 

nir ve uyum odaklı değişimlerin gerçekleşmesi için uygun tedavi yöntemleri kullanılır (Kozacıoğlu, 1988; Öztürk 

& Ayhan, 2021). Danışan hem geçmişteki deneyimlerini terapi sürecinde tekrar yaşarken hem de halen içinde 

bulunduğu anı gözlemlerken; terapist ise danışanın şimdiki zamanda bulunmasını sağlamalı ve onun geçmiş 

travmatik deneyimlerinin proses edilmesine odaklanmalıdır. Bu doğrultuda psikoterapide danışanın “travmatize 

olduğu” orada ve o andan, burada ve şimdiye getirilmesi gerekmektedir. (Knafo, 2016; Kozacıoğlu, 1988: 132; 

Öztürk, & Ayhan, 2021). 

Öztürk, özellikle dissosiyatif kimlik bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve konversiyon bozukluk vakaları 

ile ilgili uzun dönemli klinik çalışmalarında terapötik ilişki olgusunu, “terapötik alyans” kapsamında ve 

dissosiyatif bir zeminde değerlendirmektedir. Terapist ve danışan arasındaki pozitif uyum ve etkin işbirliği odaklı 

“terapötik alyans”, terapist ve danışan arasındaki bu karşılıklı ilişkinin temel bir dinamiğidir. Öztürk’e göre 

travmatize ve dissosiye bireylerle terapötik ittifakın kurulamaması ya da kurulduktan sonra bozulması, tedavide 

ciddi dirençler ve sorunlar oluşturabilmektedir. Terapötik alyansın kurulması bütün tanı grupları için oldukça 

önemli olmakla birlikte özellikle dissosiyatif kim lik bozukluğu vakalarındaki host ve alter kişiliklerin varlığı, 

terapötik alyansın ya da “alter alyansı”nın bu tanı grubunun doğasına özgü olarak kurulması şartını ortaya 

çıkarmaktadır. Bu tanı grubunda, sadece host kişilik ve klinisyen arasındaki terapötik alyans yeterli olmadığından 

bu iş birliği çok odaklı bir eksende yürütülmelidir. Terapist rehberliğinde ilk önce host-alter kişilikler ve terapist 

arasında, sonra alter kişiliklerin birbirleri arasında ve son olarak alter kişiliklerle host arasında üçlü bir terapötik 

alyansın kurulması, tedavi sürecinin en kısa sürede ve başarıyla tamamlanmasını sağlamaktadır (Öztürk, 2018b; 

2020a; 2021a). Öztürk tarafından geliştirilen ve “krize müdahale psikoterapisi” olarak tanımlanan “Travma 

Merkezli Alyans Model Terapi” yönteminde dissosiyatif kimlik bozukluğu vakalarında terapötik iş birliği 

konusunda “terapötik karşılıklılık (therapeutic reciprocity)” kavramını hem tanımlamakta hem de 

kullanmaktadır. Çok sayıda alter kişiliği bulunan dissosiyatif kimlik bozukluğu tanı grubunda “terapötik 

karşılıklılık” daha kapsamlı ve çok yönlü bir terapötik iş birliğinin önemli bir göstergesidir. Öztürk’e göre 

terapötik karşılıklılık; psikoterapist ve danışan arasında kurulması gereken hem stabil hem de dinamik yanları 

olan temel ve etik sınırlar dahilinde gerçekleşen düşünsel ve duygulanımsal bir bağ geliştirme yaşantısı kadar bir 

tedavi uzlaşmasıdır (Öz- türk, 2018b, 2020a, 2021a; Öztürk & Ayhan, 2021).  
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Psikoterapi Süreçlerinde Krize Müdahale 
 

Psikoterapi, bireydeki uyumsuz düşünce, duygu ve davranışların psikolog unvanına sahip ve klinik psikoloji ala- 

nında “profesyonel” onayı bulunan bir terapist tarafından bilimsel psikolojik teknik ve yaklaşımlar kullanılarak 

uyumlu düşünce, duygu ve davranışlara dönüştürülmesidir (Öztürk & Ayhan, 2021; Öztürk & Derin, 2020, 2021; 

Weiner, 1998). Bu psikoterapi sürecinde klinik psikologların yanı sıra psikiyatristler de danışanların tedavilerini 

gerçekleştirmektedir. Aynı zamanda psikiyatri kliniklerinde psikiyatristler, klinik psikologlar, sosyal hizmet uz- 

manları ile toplum ve ruh sağlığı hemşireleri bir ekip halinde çalışarak vakaların kriz yaşantılarını mümkün olan 

en kısa sürede nötralize edebilmektedir. Öztürk’e göre günümüzde modern psikotravmatoloji paradigmaları 

çerçevesinde klinik açıdan “travma temelli” olarak yapılandırılan, “krize müdahale stratejileri” bulunan ve 

“terapötik karşılıklılık” süreci eşliğinde tedavisine aktif bir katılım sağlayabilen bireyler; “uyumsuz ve 

psikopatolojik yönlerinin tedavi edilmesi”, “travmatik yaşan- tılarının nötralize edilmesi”, “kişisel potansiyellerini 

daha iyi kullanabilmeleri”, “yaşamlarını daha iyi kontrol edebilmeleri”, “kendilerini daha iyi tanıyabilmeleri ve 

geliştirebilmeleri” amaçlarıyla psikoterapilere başvura- bilmektedirler. Terapistlerin ve danışanlarının birlikte 

yürüttükleri psikoterapi süreci, klinisyenlerin onlara hem saygı duyduklarını hem de yardım etmek istediklerini 

ifade ettikleri optimal karşılıklılığın kurulduğu bir terapö- tik etkileşimdir. Travmatik açmazları ya da travmatik 

obsesyonları ve sosyal işlev bozukluğu olan kişileri tedavi etmek için bu alanda uzman klinisyenler tarafından 

kullanılan terapötik prosedürlerin çoğu, anlayış, saygı ve yar- dımseverliği içermektedir. Psikoterapi, 

klinisyenlerin danışanın deneyimlediği zorlukları fark ettiğinin kendisine aktarıldığı ve bu farkındalık durumuna 

onun katılmasını sağlama yöneliminde yapılandırılmış psikolojik tedavi yaklaşımları açısından her bireye özgü 

tasarlanan komplike doğalı bir tedavi sürecidir (Öztürk & Ayhan, 2021; Öztürk & Derin, 2020; Weiner & 

Bornstein, 2009).  

Travma kökenli tüm psikiyatrik tanı gruplarında “krize müdahale” özelliği bulunmayan ve danışanların tedavilerine 

aktif bir katılım sağlamasını temel bir kriter olarak benimsemeyen psikoterapi yöntemlerinin uygulanması, bu da- 

nışanlardaki kendine zarar verme davranışlarını ve intihar girişimlerini azaltamayacağından hatta arttırabileceğin- 

den ötürü kullanılmaması gerekmektedir. Öztürk’ün önemle vurguladığı üzere; travmatize ve dissosiye vakaların 

psikoterapi sıklığı haftada bir olmak üzere en az bir saat olarak düzenlenmeli ve bu vakalardan hem ödeyebilecekleri 

hem de psikoterapilere düzenli bir katılım sağlamalarına yardımcı olabilecek ücretler talep edilmelidir. Danışanla- 

rın kronik ve dirençli krizlerinin psikoterapistler tarafından sonlandırılamadığı zamanlarda büyük oranda kendine 

zarar verme davranışları ve intihar girişimleri de arttığı için süpervizyon alınmalı veya vaka bu alanda uzman bir 

klinisyene yönlendirilmelidir. Bütün travma ile ilişkili psikiyatrik tanı gruplarında psikotravmatolojik bir bilimsel 

zeminde ve klinik yönelimde yapılandırılmış olan “krize müdahale özelliği” bulunan “travma merkezli psikoterapi 

yöntemleri”nin kullanılması önerilmektedir (Öztürk & Ayhan, 2021; Öztürk, 2009, 2018a, 2020a; Weiner, 1998). 

Travma odaklı, etkin ve sistemli “krize müdahale” stratejilerini uygulayabilen psikoterapistler hem vakaların 

tedavilerini daha yüksek oranlarda başarıyla sonlandırabilmekte hem de bu tedavileri daha kısa sürelerde tamam- 

layabilmektedir. Kronik kendine zarar verme davranışları ve intihar girişimleriyle yakın ilişki gösteren travma 

vakalarıyla etkin bir şekilde çalışmak, bu alana özgü psikotravmatoloji ve suisidoloji odaklı temel teorik ve uygu- 

lamalı bilgi birikimini gerektirmektedir. Psikoterapi sürecinde terapötik karşılıklılık kadar travmanın metabolize 

ve nötralize edilme prosesleri de oldukça önemli bileşenlerdir. Travmanın nötralize edilmesi, terapötik karşılıklı- 

lık sonrasında çalışılan bir süreç olup travmanın metabolize edilmesini de kapsamaktadır. Öztürk, travmanın nöt- 

ralize edilme sürecini, olumsuz yaşam deneyimleri karşısında bireylerin ruhsal açıdan “sağlıklı tarafı” ile aktüel 

hayatına fonksiyonel bir şekilde devam edebilmesini sağlayan psikoterapötik bir işlem olarak tanımlamaktadır 
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(Öztürk, 2018b; 2020a; 2021b; Öztürk, Erdoğan, & Derin, 2021). 

Sonuç olarak klinisyenler veya terapistler, hem uzmanlığının ya da profesyonel yeterliliğinin bulunduğu ve da- 

nışanının tanısına uygun psikoterapi modelini/modellerini kullanarak hem de vakalarının tedavilerine aktif bir 

şekilde katılım göstermesini sağlayarak onları en kısa sürede ruhsal açıdan sağlıklı, işlevsel ve entegre bir hale 

getirmelidir. Yeniden vurgulanmak istendiği üzere krize müdahale süreci, danışanın şu andaki akut psikolojik 

problemlerinden ya da bu travmatik açmazlarından kaynaklanan instabil psikiyatrik belirtilerinin nötralize edil- 

mesi odaklı gerçekleştirilen pozitif terapötik yaklaşımlarla bir farkındalık geliştirmesini sağlamak hedefi ile 

fonksiyon görmektedir. Bu doğrultuda günümüzün psikoterapi ekollerinde, “krize müdahale” özelliği bulunan 

kısa dönemli tedavi modellerinin kullanılması öncül bir gereklilik haline gelmiştir. Danışanların psikoterapisi; 

kriz yaşantılarının ortadan kaldırılabilmesi, travmatik anıların proses edilme süreçlerinin gerçekleştirilmesi, 

aktüel hayatlarındaki etkinliklerinin geri kazandırılabilmesi, mesleklerindeki ya da eğitim dönemlerindeki 

işlevselliğinin ve sosyal çevreleriyle uyumlarının yeniden sağlanabilmesi adına en kısa sürede ve başarıyla 

tamamlanmalıdır (Öztürk, 2020a; 2021a; Öztürk & Ayhan, 2021).  
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COVID-19 salgını, bağımlılık yapan birçok davranışın artmasında potansiyel bir neden olarak 2020 yılından beri 

insan hayatını etkilemektedir. Özellikle genç yaştaki bireyler, dijital uygulamaların sorunlu kullanımı ve aşırı oyun 

oynama gibi durumlara karşı savunmasız olarak kabul edilir. Pandemi süresince ekran süresi ve sorunlu kullanım 

kalıplarının, ergenlik dönemindeki bireylerin hayatında daha fazla yer aldığı düşünülmektedir. Yapılan çalışmalar, 

küresel sıkıntı düzeyi, aile başta olmak üzere toplumsal tüm gruplarda arttıkça, özellikle ergenin anne ile okulla il- 

gili çatışma düzeyi arttıkça (çevrimiçi eğitim sürecinde daha fazla iç içe giren bir süreç olmasıyla daha da arttkça), 

ebeveynlerin çatışma nedeniyle ergenden taraf olma girişimleri arttıkça ergenin sosyal medya bağımlılığının arttığını 

göstermektedir. Son zamanlarda, okul çağındaki bu bireylerin eğitimlerini ve sosyal ilişkilerini de daha çok çevrimiçi 

platformlar üzerinden devam ettirdiği düşünüldüğünde, sorunlu kullanım alanlarının da arttığı endişesi doğmuştur. Bu 

çalışmanın amacı, ergenlik dönemindeki gençlerin sosyal medya kullanımlarının pandemi ile birlikte nasıl değiştiğini 

ve bağımlılık düzeyinde bir artışın hayatlarını nasıl etkilediğini, ergenlerin görüşleriyle ortaya koymaktır. Çalışma 

kapsamında, ergenlik dönemindeki 20 birey ile görüşmeler sağlanmış, hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu 

ile sosyal medya kullanımı üzerine fikirleri ortaya konmuştur. İçerik analizi kullanılarak bulgular ortaya konmuştur. 

Çalışma sonucunda, pandemi döneminde ergenlerin kullandıkları sosyal medya uygulamalarının çeşitliğinde artışın 

olduğu, sosyal ilişkilerin birçoğunun bu uygulamalar üzerinden devam ettirildiği, ekran başında geçirilen sürenin 

arttığı ve ergenlik çağındaki bu bireylerin kendilerini bu yönde bağımlı hissettiği gibi sonuçlara varılmıştır. 

Giriş 
 

COVID-19 pandemisini önlemek için bir çok ülke hastalığın yayılmasını önlemek için bir dizi tedbirler aldı. Bu ted- 

birlerin sonucu olarak eğitim kurumları kapandı ve daha sınırlı bir yaşam alanı oluştu. COVID-19 salgını sırasında 

sosyal medya kullanımının önemli ölçüde arttığı tahmin edilmektedir. Pandeminin günlük işleyiş üzerinde önemli 

bir etkisi oldu ve virüsün yayılmasını azaltmak için önemli önlemler alındı. İnsanlar fiziksel mesafeyi korumaya 

devam ederken, okullar ve sosyal caddeler uzun süreli karantina altına alındı. Ergenler ve genç insanlar gelişim- 

sel değişimlerle uğraşmanın yanı sıra önemli streslere katlanmak zorunda kaldılar (Fernandes ve ark., 2020) Tüm 

bunların ortasında, araştırmalar oyun bağımlılığında ve internet kullanımında psikososyal iyi oluş üzerinde zararlı 

etkiyle bir artış olduğunu bildirmektedir. The New York Times, web tabanlı veri sağlayıcılarından sosyal medya 

kullanımına ilişkin analizlerinde, popüler sosyal medya siteleri Facebook ve Youtoube’un kullanımının sırasıyla 

%27 ve %15 oranında arttığını bildirmiştir. Fiziksel mesafe önlemleri yüz yüze etkileşimi sınırladığından, artan 

sosyal medya kullanım oranları özellikle gençler için anlamlı olabilir. Özellikle akran etkileşimlerinden yoksun 

kalma, akran etkisinin ve kabulünün önemli olduğu gelişimsel bir aşama olan ergenlik döneminde zorlayıcıdır. 
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Bu endişeler karşısında sosyal medya etkili bir rol oynayabilir. Ergen sosyal medya kullanımına ilişkin çalışmalar, 

sosyal destek, sosyal ödül ve sosyal dışlanma duygularının azaltılması gibi ergen ruh sağlığını koruyucu olan yüz 

yüze olumlu sosyal etkileşimlerin yönlerinin sosyal medyaya aktif katılım yoluyla yansıtılabileceğini göstermek- 

tedir (Koeze ve Popper, 2020; Orben, Tomova ve Blakemore, 2020 ). Sosyal medya, pandemi sırasında sosyal 

etkileşime yönelik sınırlamaları hafifletmede önemli bir rol oynayabilse de, daha yüksek sosyal medya aktivitesi 

oranlarıyla ilgili endişeler de vardır. Önleme grupları, pandemi ile ilişkili stresin siber zorbalık gibi daha yüksek 

olumsuz sosyal medya deneyimlerine katkıda bulunabileceği endişesini dile getirdi. Zararlı sosyal medya etkile- 

şimleri potansiyeli, eğitimcilerden danışmanlık ve mentorluğa erişimin azalmasıyla karmaşıklaşır (Hinduja, 2020). 

Mevcut bağlamda, ergenlerin sosyal medya kullanımlarını ve ebeveynlerin kullanımlarını izleme biçimlerini dik- 

kate almak oldukça önemlidir. İzolasyon tedbirleri çocuk ve ergenlerin yaşamında önemli etkilere neden olmakta, 

ergenlerin internet kullanımı, günlük rutinleri ve psikolojik iyi oluşları bu süreçten etkilenmektedir. Bu önleyici 

tedbirlerin tam etkisi henüz bilinmemekte ve çalışmalar bunun ergenlerin ruh sağlığı üzerindeki sonuçlarını daha 

yeni vurgulamaya başlamaktadır (Fegert ve ark., 2020). Pandeminin başladığı yer olan Çin’in Wuhan kentinden elde 

edilen verilere bakıldığında, çocuk ve ergenlerde hareketsizlik, bir başa çıkma ve kaçış yöntemi olarak problemli 

internet kullanımına ilişkin bulgulara ulaşılmıştır. (Xiang, Zhang ve Kuwahara, 2020; Királyve ark., 2020). COVID- 

19›un yayılmasını kontrol altına almak için uygulanan kısıtlamalardan önce, araştırmalar sosyal medyanın yüksek 

oranda kullanıldığını ortaya koyuyordu (Kırcaburun ve Griffiths, 2018). Yapılan çalışmalar, artan sosyal medya 

kullanımının düşük ruh hali ve zorlu düşünceler ve tatmin edici olmayan durumlardan kaçarak stresle başa çıkmayı 

amaçlayan bir kaçınma durumu olduğunu vurgulamıştır (Király ve ark., 2020; Henning ve Voderer, 2001) 

Araştırmanın Amacı 
 

Bu çalışma salgın döneminde ergenlerin sosyal medya kullanımı belirlenmesine dair bir bakış geliştirmek ve bu 

sürecin nasıl gerçekleştiğini betimlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem 

 
Araştırmanın Deseni 

 

Araştırma nitel araştırma deseni kullanılarak yürütülmüştür. Bu araştırma deseninde amaç, bir keşif yolculuğuna 

çıkmışçasına detaylı bakış açılarının sunulmasıdır (Creswell, 2019: 5; Baştürk, 2013: 377; Karataş, 2015: 63). 

Araştırmacının esnek olduğu bu araştırma deseninde, elde edilen bilgilere göre araştırma süreci yeniden şekil- 

lendirilir ve hem araştırma deseninin oluşmasında hem de toplanan bilgilerin analizinde tümevarıma dayalı bir 

yaklaşım izlenir (Yıldırım, 1999). 

Çalışma Grubu 
 

Araştırmanın çalışma grubu Ağrı, Trabzon ve Tekirdağ illerinde ikamet edip Ergenlik döneminde olan 20 birey- 

den oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemine seçilmiştir. Katılımcıların soruları 

içtenlikle yanıtlamaları için isimleri kodlamış ve araştırmacı tarafından gizli tutulmuştur. Katılımcıların yaş orta- 

laması 16 bulunmuştur. Katılımcıların en genci 14 en yaşlısı 18 yaşındadır. 

Veri Toplama Araçları 
 

Araştırmada nitel veri toplama araçlarından olan derinlemesine görüşmenin yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Bu araştırmada kullanılan yarı yapılandırılmış form 4 sorudan oluşmuştur. 
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Verilerin Analizi 
 

Araştırmada nitel bir analiz yöntemi olan betimsel analiz kullanılmıştır. Betimsel analiz, verilerin araştırma so- 

rularının ortaya koyduğu temalara göre düzenlenmesine ve görüşmede kullanılan sorular veya boyutlar dikkate 

alınarak sunulmasına olanak vermektedir (Yıldırım ve Şimsek, 20013). 

Bu araştırmada analiz işlemi yapılmadan önce tüm yazılı dökümanlar ve ses kayıtları ele alınmış ve her birine 

sayfa numarası verilmiştir. Tüm görüşmelerden elde edilen toplam 38 sayfa veri olduğu belirlenmiştir. Görüşme- 

de kullanılan yarı yapılandırılmış soru formunun çizdiği tematik çerçeveye bağlı olarak bulgular yorumlanmıştır. 

Bulgular 
 

COVID-19 pandemisi bireylerin sosyal ve psikolojik yaşamları üzerinde büyük bir etki yarattı. Ergenler için, 

pandeminin yarattığı koşullarda akranlarla azaltılmış yüz yüze etkileşim benzersiz zorluklar doğurmakta ve yüz 

yüze etkileşimleri kısıtlayan sosyal mesafe kurallarının üstesinden gelmek için, birçok ergen COVID-19 sırasın- 

da akranlarıyla bağlantı kurmak için sosyal medyayı kullanmak durumunda kalmaktadır (Common Sense Media, 

2020; Hamilton ve ark., ). Salgın döneminde ergenlerin sosyal medya kullanımlarına ilişkin olarak katılımcıların 

farklı yanıtlar verdiği gözlemlenmiştir. İlk olarak salgın döneminde sosyal medya kullanımını kontrol etmede 

yaşanan zorluklara bakıldığında “ kontrolsüz sosyal medya kullanımı”, “ başarısız kullanımı azaltma çabaları” 

gibi başlıkların öne çıktığı görülmüştür. 

Bu durumla ilgili katılımcı K3: “Sürekli olarak İnstagram’a giriyorum, bazen günde 6-7 saat sadece instagramda 

zaman geçiriyorum, ayırca Whatsapp, Tik Tok, Youtoube, bunlara da bakıyorum. Bırakmayı denedim, çünkü ba- 

ğımlı gibi hissediyorum bazen, ailem de kızıyor, uyarıyor ama olmuyor.” Görüldüğü üzere K3 ifadelerinde uzun 

saatler sosyal medyada vakit geçirdiğini ve bırakma denemelerinin başarısız olduğunu vurgulamıştır. 

Benzer şekilde K6: “ Ben çok fazla kullanıyorum, eskiden bu kadar kullanmazdım, ama bakıyorum da evdeki 

herkes saatlerce sosyal medyada, annem bana kızıyor ama o benden daha çok giriyor, azaltmayı denedim çünkü 

bağımlılık yaptığını biliyorum ama engel olamıyorum, girdiğimde zaman daha hızlı geçiyor, çok denedim ama 

hakikaten alışkanlığa dönüşünce çok zor bırakması, okulum var, geleceğim var, hem çok kaygılanıyorum, hem 

de bırakamıyorum” şeklindeki ifadelerinde, sosyal medyayı kontrolsüzce kullandığını, azaltma denemelerinin 

başarısızlığa uğradığını vurgulamıştır. 

K11 sosyla medya kullanımını azaltma girişimlerine ilişkin olarak : ‘’ Pandemi çok uzun sürdü ve çok çok sıkılıyoruz, 

arkadaşlar da benim gibi saatlerce giriyor internete, sosyal medyaya, birbirimizle başka türlü iletişim kuramıyoruz za- 

ten, çok uzun saatler giriyorum gece yarılarına kadar, alışkanlık olmuş, bırakamıyorum, çok denedim, çok uyarı aldım 

ailemden, bazen kendimi bağımlı gibi görüyorum ve çok kötü hissediyorum ama sonuçta yaşamıma bakıyorum bu sıkı- 

cı günler nasıl geçecek ki’’. Şeklindeki ifadeleriyle diğer katılımcılarınkine benzer durumlar yaşadığını vurgulamıştır. 

Pandemi sürecinde sosyal medya kullanımının aile sosyal yaşam ve akademik yaşama olan etkisine ilişkin ola- 

rak yaşanan zorluklara ailevi açıdan “aile içi iletişimin zayıflaması’’ , “aile içi çatışmalar’’, sosyal yaşama etkisi 

açısından “gerçeklikten kopma’’, “sanal arkadaşlıklar’’, akademik açıdan bakıldığında “motivasyon düşüklüğü’’, 

“akademik başarıda düşüş’’, “konsantrasyon sorunları’’ gibi başlıklar öne çıkmaktadır. 

Katılımcılardan K7: Ailemin yanında daha çok kalmama rağmen iletişim olarak uzaklaştım çünkü sosyal med- 

yada arkadaşlarla zaman geçiriyorum ya da bir şeyler izliyorum. Bazen evde değilmişim gibi hissediyorum. 

Evdeki herkes telefonda. Annem de çok zaman geçiriyor telefonda, bazen yan yana oturuyoruz saatlerce ama hiç 
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sohbet etmiyoruz’’. Şeklindeki ifadeleriyele, sosyal medya kullanımının aile içi ilişkileri zayıflattığını ve iletişim 

sorunlaru yarattığını vurgulamıştır 

Başka bir katılımcı olan K 16: “Ailemle internete çok fazla girdiğim için aram bozuk, annem bu konuda bana çok 

baskı yapıyor, sürekli tartışıyoruz. Bazen babama şikayet ediyor ve babam çok ters şeyler söylüyor, çok üzülüyo- 

rum. Bazen onlarla birkaç gün hiç konuşmuyorum” ifadelerinde kontrolsüz sosyal medya kullanımından dolayı 

aile içinde çatışmalar olduğunu vurgulamıştır. 

Pandemi döneminde sosyal medya kullanımının sosyal yaşama etkisi açısından katılımcılardan K7:“Sosyal açı- 

dan yalnız hissetmiyorum çünkü arkadaşlarımla yine sosyal medyadan görüşebiliyorum, istediğim zaman iletişim 

kuruyorum, hem de çok hızlı bir şekilde. Hatta dışarı çok fazla çıkmak bir yerlere gitmek istemiyorum, canım sı- 

kılıyor ve internete girmek istiyorum“ görüldüğü üzere K7 yüz yüze olan arkadaşlıklarının sanal ortamda devam 

ettiğini ve bundan rahatsız olmadığını vurgulamıştır. 

Akademik motivasyonun düşmesi ile ilgili olarak katılımcılardan K18: ‘’ Pandemi öncesinde başarılı bir öğren- 

ciydim, ama uzaktan okula devam etmek çok zor. Hep evde olunca internete sardık ve alışkanlık oldu. Ders çalış- 

ma isteğim çok fazla yok, eskiden hırslıydım, şimdi aklım hep telefonda kalıyor  şeklindeki ifadelerinde, salgın 

öncesinde motivasyonunun daha yüksek olduğunu ve salgın sonrasında sosyal medya kullanımının artmasıyla 

birlikte motivasyonunun düştüğünü vurgulamıştır. 

Başka bir katılımcı olan K14: Eski performansım yok, aklım sürekli telefonda ve bu yüzden çalışamıyorum. Ki- 

tabın başına geçince de aklım kalıyor, on dakika çalışıyorum ara veriyorum telefona bakıyorum, sosyal medya 

hesaplarıma giriyorum, sürekli merakta kalıyorum, ders durumum iyi değil, ailem kaygılanıyor  önceki katılımcı 

ile benzer durumlar yaşadığını vurgulamıştır. 

Ergenlerin sosyal medya kullanım amacına bakıldığında; “eğlenmek’’, “merak’’, “iletişim kurmak’’ ve “bilgi 

edinmek’’ başlıkları öne çıkmaktadır. 

Sosyal medyayı eğlenmek amaçlı olarak kullandığını ifade eden katılımcılardan K6 ‘’ Canım sıkılınca sosyal 

medya beni eğlendiriyor, videolar, müzikler ve arkadaşlarımla sohpet ediyorum, paylaşımlarda bulunuyorum, 

kendimi daha mutlu hissediyorum, sıkıntılarım azalıyor  şeklindeki görüşlerinde, sosyal medyayı eğlenmek 

amaçlı kullandığını vurgulamıştır. 

Bilgi almak amaçlı sosyal medya kullandığını ifade eden K3: ‘’ Merak ettiğimiz birçok şeyi sosyal medyadan 

hızlıca öğrenebiliriz, ben çok fazla eğitim videosu izliyorum, merak ettiğim şeyleri farklı insanlara soruyorum, 

eğlenmek için de giriyorum ama çok şey öğreniyorum aynı zamanda. Gündemi takip etmeyi seviyorum’’ ifadele- 

rinde sosyal medyanın bilgilendirici ve eğitici boyutundan faydalandığını vurgulamıştır. 

Sosyal medyaya ulaşamadığında bireylerin yaygın olarak “gerginlik, stres, öfke ve can sıkıntısı’’ yaşadığı görülmüştür. 

Katılımcılardan K15 sosyal medya ulaşamadığında öfke ve stres yaşadığını şu cümlelerle ifade etmiştir: “Ben çok 

fazla kullanıyorum hatta bağımlı gibiyim çünkü ulaşamadığımda sinirleniyorum, stresleniyorum, canım çok 

sıkılıyor, sürekli telefonu elime alıp sosyal medya hesaplarımı kontrol ediyorum’’. Benzer şekilde K18 sos- yal 

medyaya giremediğinde yaşadığı gerginlik ve öfkeyi şu cümlelerle ifade etmiştir: “Ulaşamadığımda sinirli 

oluyorum, internet zayıf veya kesik olduğunda hemen çözülmesini istiyorum, uzun sürdüğünde öfkeleniyorum.’’ 

Katılımcılardan K9 sosyal medyaya ulaşamadığında can sıkıntısı ve boşlukta olma hissi duyduğunu şu ifadelerle 

açıklamıştır: ‘’ İnternet olmadığında, hesaplarıma giremediğimde canım çok sıkılıyor, başka bir şeyle uğraşmak 

istemiyorum. İnterneti olmayan bir yere gittiğimde çok bunalıyorum hemen eve geri dönmek istiyorum’’. 
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Tartışma 
 

Çalışmadan elde edilen bulgular yorumlandığında, çalışmaya katılan bireylerin çoğunun salgın döneminde sosyal 

medya kullanımlarının bağımlılık derecesinde olduğu görülmüştür. Salgın sürecinde sosyal medyayı kontrollü 

kullanmaya ilişkin olarak bireylerin önemli bir kısmının kontrolsüz sosyal medya kullanımı gibi zorluklar 

yaşadıkları ve çoğu zaman kontrollü kullanma çabalarının başarısız olduğu görülmüştür. Zhao ve arkadaşları 

(2021) yaptıkları çalışmada benzer şekilde pandemi sürecinde bireylerin sosyal medya kullanımının ciddi 

boyutlara ulaştığı ve bunun pandemi sürecinin yarattığı stresten kaynaklı olduğunu vurgulamışlardır. Fernandes 

ve arkadaşları (2020) yaptıkları çalışmada Covid-19 pandemi süreci ile birlikte değişen yaşam koşullarından 

dolayı ergenlerde bağımlılık düzeyinde internet kullanımlarının görüldüğü vurgulanmıştır. Aynı çalışmad, oyun 

bağımlılığı, kompulsif internet kullanımı ve sosyal medya kullanımında yüksek puan alanlar da yüksek depresyon, 

yalnızlık, kaçış, kötü uyku kalitesi ve pandemi ile ilgili kaygı düzeylerinin yüksek olduğu vurgulanmıştır. Elde 

edilen bulgular yorumlandığında katılımcıların pandemi sürecinde artan sosyal medya kullanımı nedeniyle aile 

içi çatışmalar, iletişimsizlik, ilişkilerin zayıflaması gibi durumlar yaşadıkları görülmüştür. Evde internet kulla- 

nımının sık olduğu veya evde daha fazla sayıda cihazın bulunduğu durumlarda, ebeveynlerin aileye ayırdıkları 

zamanın ve yakınlığın azaldığını algılama eğiliminde olduklarını ve evde çok fazla teknolojinin potansiyel olarak 

üyeleri izole edebileceğini belirtmek önemlidir. İnternet kullanımı birbirinden iletişimi ve bağlanabilirliği arttırır, 

ancak samimiyeti ve ilişkisel yakınlığı azaltabilir (Williams ve Merten, 2011). 

Sosyal yaşama etkisine bakıldığında, sanal ilişkilere yoğunlaşma ve gerek iletişimden kopma, yüz yüze görüş- 

meleri daha az gerçekleştirme gibi durumlara neden olmaktadır. Elektronik iletişimin kolaylığının, gençlerin 

arkadaşlarıyla yüz yüze iletişimle daha az ilgilenmesine neden olabilir (Subrahmanyam & Greenfield 2008). 

Yaklaşık üç ergenden biri, aşk, cinsellik ve utandıkları şeyler gibi mahrem konular hakkında konuşmak için yüz 

yüze iletişim yerine çevrimiçi iletişimi tercih ediyor (Schouten, Valkenburg ve Peter, 2007). Yalnızca çevrimiçi 

iletişim genel olarak değil de ergenlerin öncelikle mevcut arkadaşlarıyla iletişim kurmak için kullandıkları bir 

duruma dönüştürüldüğünde faydasından söz etmek mümkündür (Desjarlais ve Willoughby, 2010; Valkenburg ve 

Peter, 2007a). Öncelikle eğlence amaçları (örneğin, çevrimiçi oyunlar oynamak, sörf yapmak) ve yabancılarla 

iletişim için kullanılması, arkadaşlıkların kalitesini engelliyor gibi görünmektedir (Valkenburg ve Peter, 2007b; 

Punamäki ark., 2009). Buradan hareketle, yaptığımız çalışmada sosyal medyayı bu şekilde kullanan bireylerin 

daha olumlu bakış açısına sahip olduğunu söylemek mümkündür. 

Akademik açıdan bakıldığında, başarının düşmesi, konsantrasyon güçlükleri, ders çalışma süresinin azalması, 

motivasyon düşüklüğü gibi durumlar, aşırı sosyal medya kullanımının olumsuz etkileri olarak karşımıza çıkmak- 

tadır. Yapılan araştırmalar, sosyal ağ sitelerini günde üç saatten fazla kullanan çocukların zihinsel sağlık sorunları 

yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir (Prabhakararao, 2016). Bu tür çocuklar sanal dünyada çok 

fazla zaman geçirdikleri için duygusal ve sosyal gelişimlerini geciktirme riskine girerler. ‘Her zaman mükemmel 

olma’ baskısı ve gönderilere anında yanıt verme konusundaki ezici dürtü, endişeye ve bir eksiklik duygusuna 

neden olur. Bununla ilgili en kötü şey, gençlerin yetişkinlerden daha fazla uykuya ihtiyaç duymasıdır, bu nedenle 

gece sosyal medya kullanımı sağlıkları için zararlı olabilir. İnternetin aşırı kullanımının dezavantajlarından olan 

çevrimiçi zorbalık gibi durumlar, gençlerin fiziksel ve duygusal sağlıklarını bozmaktadır (Sampasa-Kanyinga 

ve Lewis, 2015). Çevrimiçi sosyal destek grupları, sosyal veya sağlık sorunları olan ergenlere yardımcı olabilir, 

ancak aynı zamanda yabancılarla tehlikeli etkileşimlerle de sonuçlanabilir (Subrahmanyam ve Greenfield 2008). 

Bu bağlamda, araştırmada ortaya konulan görüşlere bakıldığında sosyal medyanın ve genel anlamda internetin 

eğitim ve gelişim açısından kullanılması, bireyler açısından olumlu özellikler gösterse de aşırı sosyal medya kul- 

lanımı, öğrencilerin başarılarına ve iletişimlerine olumsuz yönde etki etmektedir. 
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Öneriler 
 

Salgın benzeri süreçlerde ergenlik döneminde çocuğu olan ailelerin bilinçli internet ve sosyal medya kullanımı 

konusunda bilgilendirilmesinin önemli olduğu söylenebilir. Özellikle, salgın dönemiyle birlikte kullanımı artan 

çevrimiçi eğitim ve yüz yüze okul eğitimlerinde bilinçli internet kullanımını teşvik edici eğitmelerin verilmesi ve 

öğrencilerin bu yönde farkındalığının arttırılması önemlidir. Sosyal medya bağımlılığına yönelik ruhsal sağlık 

desteğinin altyapısının hem okullarda hem de çevrimiçi eğitim ortamlarında güçlendirilmesi ve buna yönelik 

adımların atılması önem arz etmektedir. Yapılan bu çalışma nitel yöntemle gerçekleştirildiği gibi bu yönde nicel 

araştırmaların arttırılması ve sosyal medya bağımlılığına yönelik yeni çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

Literatüre bakıldığında bu alanda yapılan çalışmaların birçoğu sosyal medya kullanımının ergenler üzerinde çok 

fazla olumsuz etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu olumsuz durumlara karşı önleme ve müdahale programları- 

nın geliştirilmesi ve uygulanması önemlidir. Sosyal medya kullanımının doğru şekilde yönlendirilmesi ve bilinçli 

bireylerin yetiştirilmesi açısından ergenlik döneminde olan bireylere daha fazla destek olunmalıdır. 
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ÖZET 
 

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarıl- 

masıdır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) deseniyle oluşturulmuştur. Araştır- 

manın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. 

Çalışma grubunu 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde resmi ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde 

görev yapan 10 (on) öğretmen oluşturmaktadır. Pandemi nedeniyle veriler, yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan 

görüşme formu kullanılarak zoom programı üzerinden elde edilmiştir. Toplanan veriler içerik analizi yöntemi ile 

analiz edilmiştir. 

Yapılan analiz çerçevesinde kategoriler ve temalar belirlenmiştir. Temalar etik dışı kavramının anlamlandırıl- 

ması, etik davranışa tepki, etik dışı davranışın etkileri, öğretmenlere etik dışı davranmanın nedenleri ve etik 

dışı davranışın arka planı olarak saptanmıştır. Araştırma bulgularına göre; müdür yardımcısı pozisyonunda olan 

öğretmenlerin yönetim disiplini çerçevesinde etik dışı davranışları değerlendirdikleri belirlenirken; idari görevi 

olmayan öğretmenlerin ise etik dışı davranışı psikolojik boyutuyla ele aldıkları saptanmıştır. Bu kapsamda politi- 

ka yapıcılara, uygulayıcılara ve alan yazınına katkı sunmak için çalışmalar gerçekleştiren araştırmacılara öneriler 

sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Okul Müdürü, Etik, Etik Dışı Davranış, Okul Yönetimi, Öğretmen 

TEACHERS ‘VIEWS ON SCHOOL PRINCIPALS’ UNETHICAL BEHAVIOR 

ABSTRACT 
 

The aim of this study is to reveal teachers’ views on the unethical behavior of school principals. The research was 

created with the phenomenology pattern, one of the qualitative research methods. The study group of the research 

was determined using the maximum diversity method, one of the purposeful sampling methods. The working 

group consists of 10 (ten) teachers working at the official primary, secondary and high school levels in Istanbul in 

the 2020-2021 academic year. Due to the pandemic, the data were obtained through the zoom program using an 

interview form consisting of semi-structured questions. Collected data were analyzed by content analysis method. 

Categories and themes were determined within the framework of the analysis. Themes were determined as the 

meaning of the concept of unethical, reaction to ethical behavior, the effects of unethical behavior, the reasons 

for unethical treatment of teachers, and the background of unethical behavior. According to the research findings; 
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It was determined that the teachers in the position of assistant principal evaluate unethical behaviors within the 

framework of management discipline; It has been determined that teachers who do not have administrative duties 

dealt with unethical behavior with its psychological dimension. In this context, suggestions are offered to policy 

makers, practitioners and researchers who work to contribute to the literature. 

Keywords: School Principal, Ethics, Unethical Behavior, School Management, Teacher 

 
GİRİŞ 

 
1.1. Problem Durumu 

Yöneticilerin eğitim yönetiminde daha etkin olmaları için okul içi ve okul dışı etkinliklerinin de kendilerini bağ- 

layıcı bir unsur olduğu bilinmektedir. “Eğitim yönetiminde okul içi ve okul dışı davranışlar eğitimcinin rol model 

olması ve meslektaşlarının rahat edebilmesi açısından önemlidir” (Bursalıoğlu,1994, s.56). Pehlivan’a (1998,48) 

göre, klâsik yönetim ile çağdaş yönetim arasındaki farklar ise klasik yönetim verimlilik ve üretimi ön plana çıkarır- 

ken, çağdaş yönetim ise tamamen hak ve özgürlükler üzerine inşa edilmiştir. Bursalıoğlu’na (1994,15) göre eğitimin 

başarılı olması için yöneticilerin etik, ahlaki ve mesleki değerlere önem veren bir eğitim ve eğitimci sistemine sahip 

olunması gerekliliğini olunması aksi takdirde yöneticilerin olmasının bir anlamının olmayacağını vurgulamıştır. 

Güçlüol’a (1985,16) göre, eğitim yönetiminde yöneticilerin daha insani kararlar alması, kendilerinin bilgi bece- 

rilerini en iyi şekilde kullanma yetisine sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca toplumumuz için büyük bir önem 

arz eden ahlak, inanç beklentilerini karşılamaları gerekmektedir. Yöneticilerin iyi-doğru, güzel-çirkin ayrımını 

yapabilecekleri değerlerle bağdaşmaları gerekmektedir. Kaya (1986,94) ise, okul yöneticilerinin birçok meslek 

grupları ve kişilerle iletişim halinde olacağından farklı eğitim ve kültüre sahip farklı kişilerle ilişki kurmak ve bu 

kişilerle demokratik ilişkilerini devam ettirmek zorundadırlar. Burada ise eğitim kurumlarında etkili olan etik ve 

ahlaki davranışlar ortaya çıkmaktadır. 

Haklar ve kaynakların dağılımından dolayı etik ve yönetim arasındaki ilişki önemlidir. Kişiler, etik ve ahlak, ada- 

let, eşitlik, dürüstlük, tarafsızlık, saygı, sorumluluk, sevgi, bağlılık, uygunluk, hoşgörü, tutumluluk, demokrasi ve 

açıklık gibi birtakım ilkelere uygun davranılmasını beklemektedir (Karslı, 2004, 86). Pehlivan’a (1998,57) göre, 

yöneticilerin uymaları ve uymadıkları etik ve ahlaki değerleri şu şekilde sıralamıştır. Yöneticilerin her zaman 

uygulaması gereken etik ilkeler; “Adalet, eşitlik, dürüstlük ve doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk, insan hakları, 

hümanizm, bağlılık, hukukun üstünlüğü, sevgi, hoşgörü, laiklik, saygı, tutumluluk, demokrasi, olumlu insan iliş- 

kileri, açıklık, hak ve özgürlükler, emeğin hakkını verme, “Yasadışı emirlere karşı direnme” olarak belirtmiştir. 

Bunun yanında, yöneticilerde ve yönetimde görülen etik dışı davranışlar ise şu şekilde sıralamıştır; 

“Ayrımcılık, kayırma, rüşvet, yıldırma-korkutma, ihmal, sömürü (istismar), bencillik, yolsuzluk, işkence (eziyet), şid- 

det-baskı-saldırganlık, iş ilişkilerine politika karıştırma, hakaret ve küfür, bedensel ve cinsel taciz, kötü alışkanlıklar, 

görev ve yetkinin kötüye kullanımı, dedikodu, zimmet, dogmatik davranışlar, yobazlık-bağnazlık” (Pehlivan,1998,71) 

şeklinde belirtilmektedir. Sökmen ve Tarakçıoğlu (2013) ise her yerde kamu kurumunda ve eğitim yönetimindeki 

etik dışı davranışları kendi çalışmasında da aynı şekilde sıralamaktadır. Steinberg ve Austern’a (1996,36) göre, 

toplumsal hastalıklara kadar uzayan ve kişilerin psikolojik davranışlarından kaynaklanan hareketlerinin sonucudur. 

Bu araştırmada okul yöneticilerinin öğretmen ve müdür yardımcılarına yönelik etik dışı uygulamaları ve eğitim- 

cilerin üzerindeki etkileri bir bütün olarak ele alınmaya çalışılmıştır. 
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1.2. Araştırmanın Amacı ve Alt Amaçları 
 

Araştırmanın temel amacı okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmen görüşlerinin ortaya çıka- 

rılmasıdır. Bu doğrultuda aşağıda belirtilmiş olan araştırma sorularına yanıt aranmıştır. 

1. Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarını öğretmenler nasıl tanımlamaktadır? 

2. Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmenler nasıl davranmaktadır? 

3. Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmenler neler hissetmektedir? 

4. Okul müdürlerinin, öğretmenlere yönelik etik dışı davranışları nelerdir? 

5. Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarının nedenleri nelerdir? 
 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Okulların paydaşları olarak en başta müdürler ve diğer çalışanlar kurumlarını amaçlarına ulaşması adına birincil 

sorumluluk sahibi olmaktadırlar. Okul müdürlerinin okulda ki çalışmalara liderlik etmesi beklenmektedir. Okul 

müdürlerinin okulda sergilediği tutum ve davranışlar okul iklimini ve okul başarısını doğrudan etkilemektedir. 

Bundan dolayı okul müdürlerinin davranışları okul içinde önemli rol oynamaktadır. Okullarda karşılaşılan bazen 

bilerek bazen ise farkında olmayarak yapılan olumsuz tutum ve davranışlar öğretmenlerin motivasyonunu düşü- 

nerek performanslarını etkilemektedir. 

Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmen görüşlerinin ilgili alan yazında çok az sayıda çalı- 

şılmış olmasından dolayı konunun incelenmesini gerekli kılmıştır. Araştırma sonuçlarının bu alanda yeni araştır- 

malar yapacak olan araştırmacılara bu araştırma doğrultusundaki bulgular esas alınarak kaynaklık edeceği, okul 

müdürlerine gerek okul yönetimi gerek ise çalışmaları açısından bilgiler vereceği konusunda fikir ve önerilere yol 

gösterici olacağı düşünülmektedir. Bu nedenler doğrultusunda müdürlerin öğretmenlere yönelik etik dışı davra- 

nışlarının araştırmaya değer bir konu olduğu önem kazanmıştır. 

1.4. Sınırlılıklar 

1. Araştırmanın çalışma grubu 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinde görev yapan ve araştırmaya ka- 

tılım konusunda gönüllü olan öğretmen ve müdür yardımcıları ile sınırlandırılmıştır. 

2. Araştırma sonuçları sadece katılımcıların görüşme sorularına verdikleri cevaplarla sınırlıdır. 
 

1.5. Sayıltılar 
 

Araştırmaya katılan öğretmen ve müdür yardımcılarının sorulan soruları yanıtlarken gerçek ve samimi görüşleri- 

ni yansıttıkları varsayılmaktadır. 

1.6. Tanımlar 

Okul Yönetimi: Toplumun eğitim ve öğretim ihtiyacını karşılamak için kurulan örgütleri geliştiren eğitim yöne- 

timinin sınırlı alanda gerçekleştirilmesi ve uygulanmasıdır (Başar, 1994,13). 

Etik: Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünüdür (TDK, 

2021). 

Öğretmen: Eğitim örgütlerinde, çocukların ve gençlerin kısacası bireylerin istenilen yaşantılara ulaşabilmeleri, 

değer ve kazanımlara sahip olmaları için onlara rehberlik etmekle görevlendirilmiş kişilerdir (Yücel, 2004,15). 
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Yönetim Süreçleri: Örgütün, belli bir amaca ulaşmak için elde bulunan kaynakları, materyalleri ve malzemeleri 

yerinde ve zamanında kullanarak karar alma, planlama, eşgüdümleme ve uygulama süreçlerinin oluşturduğu bir 

bütünüdür. 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

 
2.1. Yönetim ve Okul Yönetimi 

 

Yönetim, her zaman ve her alanda geçerli bir harekettir. Her dönemde yönetim ve idare kesinlikle şarttır. Bu 

sebepten dolayı yönetimin birçok tanımı vardır. Ama bütün bu tanımların ise ortak bir tanımı bulunmaktadır. Yö- 

netim; “Örgütü saptanan amaçlara ulaştırma ve amaçlarına uygun biçimde yönetme, gerekli olan insan ve madde 

kaynaklarını sağlama ve kullanma, belirlenen vizyon ve misyonu amaçlarına göre uygulama, işlerin yapılmasını 

sağlama, örgütün misyonunda ve vizyonunda belirlenen olayları izleme, denetleme ve geliştirme bilim ve sana- 

tıdır.” Yönetimin ifa edilmesinde ilke, kural ve teknik gibi birimlerin olması bu kavramın bir bilim olarak ifade 

edilmesini güçlendiren niceliktir. Yönetim farklı araştırmalarda bir sanat olarak da ifade edilir. Yönetim, yöneti- 

cinin sahip olması gereken yeteneklerinin ortaya çıkması ile yönetim karakterini ortaya koymasından ibarettir. Bu 

karakter yapısında isteklilik, ilgi, algı ve beceriler olması beklenmektedir (Taymaz, 2003, 18). 

Kamu yönetimi içerisinde en önemli eğitim yönetimi okul yönetimidir. Eğitim yönetimi diğer yönetimlerden ayıran 

en önemli özellik eğitim yönetiminin insan odaklı olmasından kaynaklanmaktadır. Eğitim sistemi ve eğitim yönetimi 

kavramları eğitimin her alanı ile ilgilenmektedir (Taymaz, 2003, 20). Eğitim yönetimi en belirgin sınırlandırılmış hali 

okul yönetimi olarak söylemek mümkündür. Okul yönetimi belirli bir amaç ve hedefler üzerine kurulmuştur. Ülkemiz- 

de eğitim etkinliklerinde kamu okulları, özel okullar ve diğer eğitim kurumların büyük bir kısmı devlet yönetimine 

bağlıdır. Bu nedenlerden dolayı eğitim politikası devletin sorumluluğu ve devletin tekelindedir (Bursalıoğlu, 2002, 5). 

Okul yönetiminin ve okul idarecisinin ana amacı okulu belirlenmiş hedeflere uygun bir şekilde ve kamu ahlakı 

ile yöneterek hedefine ve amacına ulaştırmaktır. Bu amaçlara ulaşmak için gerekli olan işler ve hizmetler görev- 

leri oluşturur. Okuldaki eğitimin toplum üzerinde öğrenci ve veli üzerinde belirli başlı görevleri bulunmaktadır 

(Taymaz, 2002, 57). Okul yöneticisi milli eğitimin belirlediği yönetmeliğe ve ilkelere göre okulunu en iyi şekilde 

yönetmekle yükümlüdür. Okulu için sağlanan maddi ve manevi değerleri en iyi şekilde yönetmek kararlar alır ve 

bunları bir plan dâhilinde yönetir. Ocak 2000 tarih ve 2508 sayılı tebliğler dergisinde okul müdürlerinin görev ve 

sorumlulukları tebliğ edilmiştir (Taymaz, 2011, 87). 

Eğitim sisteminin en kritik ve en etkili alt sistemi okul eğitimidir. Eğitim yönetimi nasıl yönetimin eğitime uygu- 

lanmasından meydana geliyorsa, okul yönetimi de eğitim yönetiminin okula uygulanmasından meydana gelmek- 

tedir. Okul yönetiminin görevi, okulu amaçlarına uygun olarak yönetmek ve okulun amacına ve hedefine ulaş- 

tırmaktır. Okul yönetiminin başarıya ulaşması için okuldaki her türlü insan ve madde kaynaklarının en verimli 

şekilde okulun amacı için kullanılması gerekmektedir (Bursalıoğlu, 2002,5). 

2.1.1. Yönetim ve Yönetici 
 

Türk Dil Kurumunda yönetim kelimesi, Osmanlıca bir söz olan “sevk etme, idare” olarak kullanılmaktadır. Gü- 

nümüzde ise sevk kelimesinin kullanımı unutularak idare sözcüğü yerini almış ve zamanla “yönetim” sözcüğü di- 

limize yerleşmiştir (Boran,2013,5). Yönetim; bir örgütün ortak amaçlarının gerçekleştirilebilmesi için karar ver- 

me, planlama, sorun çözme, örgütleme, iş bölümü yapma ve değerlendirme gibi ilkelere ilişkin bazı tekniklerle 

sistemli ve bilinçli olarak maharetle uygulanılan faaliyetlerin tümüdür. Kısaca yönetim, bir bilim, süreç ve sanat 
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olarak düşünülebilir (Erdoğan, 2010,17). Henry Fayol’un, 1916’da yayımladığı “Genel ve Endüstriyel Yönetim 

(Industrial and General Administration)” isimli eserinde, yönetim, geleceği planlama, yapılacak işlerde en uy- 

gun eşgüdümlemeyi sağlama, örgütleme ve kontrol etme şeklinde tanımladığı görülmektedir (Fayol, 1949,132). 

Yönetim, ortak amaçlar için bir araya gelmiş kişileri, yöneltme, iletişim yerine getirebilmek için insan ve ma- 

teryal kaynaklarının en uygun şekilde kullanılması şeklinde tanımlanabilir (Karagöz, 2008,45). Drucker (1985) 

ise yönetimi bir iş olarak görmüştür. Ona göre yönetim bir iş disiplinidir. Aynı zamanda yönetim, bireylerdir ve 

yönetimde başarı varsa yöneticinin başarısı; başarısızlık varsa o da yine yöneticinin başarısızlığıdır. Yöneticilerin 

vizyonu, doğruluğu, iyi veya kötü yönetimin var olup olmadığını ve adanmışlığı ortaya çıkarır, iş birliği ve eş 

güdümü sağlama gayretlerinin tümünü içeren süreç (Al, 2010)ya da belli amaçlarıdır (Drucker, 2001). 

Yönetim, örgütte bulunan her türlü kaynakların, planlama, eşgüdümleme, örgütleme ve kontrol etme ile kullanılma- 

sı; örgütün ulaşmak istediği amaçların en başarılı ve verimli olarak gerçekleştirilmesidir (Daft, 2003, 5). Yönetim, 

süreç, karar verme, idare, planlama, organizasyon ve insan mühendisliği gibi farklı şekillerde tanımlandığı gibi bir 

işin nasıl yapılması gerektiğini bilen ve o işi başkalarına gördürebilme olarak da tanımlanmaktadır (Karip, 2004,85). 

Yönetim, örgüt amaçlarına daha etkin ve daha verimli olarak ulaşmak için planlama, örgütleme, yöneltme, koordine 

etme ve değerlendirme gibi fonksiyonların gerçekleştirilmesidir (Mucuk, 2006,129). Yönetim süreci, bir örgütü 

amacına ulaştırmak için eldeki bütün imkânları (gelir ve insan kaynaklarını) en verimli şekilde kullanılması (Erdo- 

ğan, 2003, s.3), planlı olarak örgüt içinde belirlenmiş politikaların uygulanması, kararların alınması ve değerlendi- 

rilme sürecidir (Taymaz, 2003). Ayrıca çalışanların performanslarını artırarak, örgütsel amaçlara ulaşabilmelerini 

sağlayan karar ve eylemler süreci olarak tanımlanmaktadır (Bratton ve Gold, 2000; Özden, 2005; Sezer, 2013). 

Bratton’un genel tanımıyla yönetim, ortak amaç ve değerler etrafında bütünleşen bireylerin performanslarını yük- 

selterek, örgütsel amaçları gerçekleştirmelerini sağlayan karar ve eylemler bütünü olarak tanımlanabilir (Bratton 

ve Gold, 2000, 12; Özden, 2002). Günümüzde hızla gelişen ve değişen dünyada farklı alanlardaki araştırmacılar, 

eğitimi, okul yönetimini ve toplumu anlamanın öneminden bahsederler (Gee, 2001, 99-125). Yönetimle ilgili 

görüşler, tarih boyunca zamana ve şartlara göre değişime uğramış ve belli aralıklarda gelişmiş yönetsel kuramlar 

ortaya çıkmıştır (Kaya, 1984, 25). Yönetim bilimi, 1900’lü yıllarda bilimsel yönetim ile klasik dönemi yaşar- 

ken,1930’lu yıllara gelindiğinde neoklasik düşünce ile gelişimini devam ettirmiştir. 1950yıllarından sonra çağdaş 

teorilerin hâkim olduğu yönetim bilimi, 1980’li yıllarından itibaren yönetim anlayışları gelişme sürecinin büyük 

bir kısmını tamamlamıştır (Özcan ve Barca, 2010, 1-31). Yönetim işlevlerini üstlenerek, örgüte ilişkin yönetimle 

ilgili konularda faaliyet yürüten karar vericilere yönetici denir (Doğan, 2012, 147). 

Yönetim hem bir sanat hem bir bilim dalı hem de içerdiği fonksiyonların etkin ve özgün kullanımı açısından bir 

meslek uğraşını ifade etmektedir. Diğer örgüt üyelerinden farklı olarak, sahip olduğu birtakım yetkinliklere göre 

bu uğraşı icra eden, örgüt üyelerini koordineli biçimde harekete geçirme potansiyeline sahip kişilere de yönetici 

adı verilmektedir. Literatürde yönetim kavramında olduğu gibi yönetici kavramı üzerinde de herkesin mutabık 

kaldığı ortak bir tanımın olmadığı görülmektedir. Yönetim bilimcilerin yönetici kavramını üretim araçlarının 

kullanımı, çalışanların seçimi, örgüt üyelerinin motivasyonu ve yönetim faaliyetlerinin uygulanması açısından 

ele aldıkları görülmektedir (Koç ve Topaloğlu, 2010, 29). 

Yönetici kavramı Türkçe’ de olduğu gibi İngilizce ’de de çok farklı kavramlarla ifade edilmektedir. İngilizce 

literatürde yönetici kavramını karşılamak amacıyla, farklı örgütlerde farklı terimlerin kullanıldığı görülmektedir. 

Bunlardan başlıcaları; Chief Executive Officer (CEO), Manager, Administrator, Süpervizör, Executive, Vice Pre- 

sident, Managing Director şeklinde sıralanabilir (Koçel,2011,63). Örgüt büyüklüğü ve yapısı hangi özelliklere 

sahip olursa olsun, örgütün belirli kademelerinde yöneticiler bulunmaktadır (Koç ve Topaloğlu, 2010, 27). 
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Bu kademelerde faaliyet yürüten yöneticiler görev yaptıkları kademe yapısına göre önemi değişen teknik, beşerî ve 

kavramsal beceri türlerine sahip olmalıdırlar. Teknik beceri belirli bir disiplinle ilgili bilgi, araç ve donanımı anlama 

ve kullanma becerisini, beşerî beceri iletişim düzeyi ve etkileşim alanlarıyla ilgili potansiyelin farkındalığını, kavram- 

sal beceri ise örgütü bir bütün olarak görebilme ve anlayabilme yeteneğini ifade etmektedir (Boone ve Kurtz, 2013: 

220-221).Yönetici kavramı, başkaları aracılıyla iş yapma becerisine sahip olan kişilerin, eğitim işini meslek olarak 

uygulayan, ayrıca yönetim konusunda yetenek sahibi olan, deneyim ve bilgi birikimine sahip bireyler olarak tanımlan- 

maktadır (Koçel, 2011, 63). Çalışanların kişilik yapılarının yöneticiler tarafından bilinmesi ve bu duruma uygun olarak 

davranılması, yöneticinin başarısını pozitif yönde etkileyen temel etmenlerden biridir (Baltaş, 2011, 119). 

2.1.2. Okul Müdürlerinin Sahip Olması Gereken Özellikler 
 

Okul ve eğitim yönetiminin fonksiyonları arasında bulunan özelliklerin okul yöneticilerinde özellikle olması 

gereken özelliklerin olması beklenmektedir. Bu konunun bir alan yazınında bulunan Aydın’a (2010) göre, okul 

yöneticilerinin en önemli özellikleri veli, öğrenci, okul personeli ve birçok kişi ile iletişim halinde olmasıdır. Bu 

açıdan bakıldığında okul yöneticilerinde bulunması gereken temel ve en önemli birçok özelliğe sahip olmaları 

beklenmektedir. Bu özelliklerin başlıcaları aşağıda sıralanmıştır (Binbaşıoğlu, 1983): 

• Kendine verilen yetkilerini en mantıklı şekilde kullanmaya çalışır. 

• Herkese karşı anlayışlı ve eşit davranmaya çalışmalıdır. 

• Okul yönetimi hakkındaki yönetmelik bilgisine sahiptir. 

• Konumu itibari ile okul çevresi ve basınla iyi ilişkiler içinde olmalıdır. 

• Görevlerini sorumluluk duygusuyla ve bilinçli şekilde yerine getirir. 

• Okul yöneticiliğinde demokrasiye inanır ve adaletli bir şekilde uygular. 

• Olaylar karşısında soğukkanlılığını korur ve tarafsız olarak davranır. 

• Öğrencilere faydalı olacak her şeyi ön planda tutmaya çalışır. 

• Görüşlerini ikna edici konuşur ve dikkatli davranmaya çalışır. 

• Okul çalışanlarını motive edici etkinliklerde bulunur. 

• Çalışanlar arasında iş birliği sağlamaya çalışır. 

• Okulun toplum ile iş birliği içinde olmasını sağlar. 

• Görev değişimi olduğunda görev ve yetkilerini istenildiği biçimde devredilmesini sağlar. 

• Yaşanan hadiseleri hatırlayarak olaylar karşısında daha kalıcı çözümler bulmaya çalışır. 

Bu maddelerden de anlaşılacağı gibi okul yöneticisi her yönüyle kapsayıcı olmalı, giyimine özen göstermekten diğer 

yaşantısına kadar her şeyine dikkat etmelidir. Diğer yönü ile eğitimcinin seçilmesinde de birçok özellikler ortaya 

çıkmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak Türkiye’de yönetici seçimi ve yetiştirilmesi hakkında yapılmış birçok çalışma 

bulunmaktadır. Fakat bilimsel yayın bulunmasına rağmen, uygulamalar incelendiğinde Türk Milli Eğitim sisteminin 

zayıf yönünün eğitim yöneticiliği konusunda olduğu ortaya atılmaktadır (Turhan ve Karabatak, 2015, 79-107). 

2.1.2.1. Okul Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 

Okul müdürlerinin sahip olması gereken özellikler haricinde okul içinde ve yönetim kademesinde bulunduğundan 

dolayı okul müdürlerinin yeterlilikleride ortaya çıkmıştır. Bu neden den dolayı hizmet öncesi eğitim yönetiminde 

birçok problemin olduğu ortaya çıkmaktadır. Okul yöneticilerinin sadece teknik görevin olmaması problemlerin 
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ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Bu durum aşağıda sıralanan okul müdürünün sorumluluklarından da anlaşı- 

labilir (Taymaz, 2003): 

• Okulun vizyon ve misyonunu açıklamak, 

• Okulun politikayı ortaya çıkarmak ve açıklamak, 

• Okulda yapılan programların ihtiyaçlarını karşılamak, 

• Okulda herkesin etkinliklere katılmasını sağlamak, 

• Okulda kişiler arasında demokratik davranmak ve kişiler ve gruplar arasında iletişimi sağlamak, 

• Her dönemde okul içi ve okul dışı etkinlikleri planlamak, 

• Okul içi ve dışı öğelerle, iletişim ve birlikte çalışmayı sağlamak, 

• Etkili bir okul yönetimi geliştirmek ve uygulamak, 

• Okul içi ve dışı yapılan etkinlikleri devamlı izlemek ve değerlendirmek. 

Okul müdürünün sorumluluklarının sıralamasında da görüldüğü gibi yöneticinin birtakım yeterliliklerinin olması 

gerektiği anlaşılmaktadır. Şişman (2011, 45) tarafından yapılan çalışmada okul müdürlerinin görevlerini teknik, be- 

şerî ve kavramsal olmak ele alınmaktadır. Teknik beceri uygulamalar ile ilgilenirken, beşerî becerilerin insan ilişki- 

lerini kapsamaktadır. Kavramsal beceriler ise örgütü her yönü ile olarak ele alarak incelemiştir (Erdoğan, 2003, 85). 

Yetki kavramı, örgüt üyelerini örgütlerin amaçlarını yerine getirebilme doğrultusunda davranışlar gösterebilecek 

biçimde yönetme gücü olarak ifade edilir (Taymaz, 2011, 58). Okul yöneticilerinin yetkileri aşağıdaki gibi sıra- 

lanmıştır: 

Formal Yetki: Yasalar sayesinde yöneticilerin altlarına iş yaptırma yetkilerinin olduğu yetki çeşididir. 

Sosyal Yetki: Yöneticilerin yanlarında bulunduğu topluluktan kaynaklanan yetki türüdür. 

Teknik Yetki: Okul yöneticilerinin mesleklerinden dolayı bilgilerinin olmasıdır. 

Teknik beceriler, yapılması gereken işlerin yöntem ve teknikleri ile yapılmasında kullanılır (Erdoğan, 2003, 85). 

Töremen ve Kolay (2003) teknik yeterlilik işlerdeki yönetici sorumluluğunun; her türlü yapılacak işlerden oluş- 

muş olduğunu söylemiştir. Memduhoğlu ve Yılmaz (2010) ise okul müdürünün eğitim liderliği konusunda teknik 

bilgi ve beceriye sahip olması istenmektedir. İnsanlar arasındaki ilişkilerin daha iyi olması için (Erdoğan, 2003, 

85) uygulanacak beceriler, bireylerin ve grupların anlaşılması için yeterli olacaktır. 

Toraman ve Kolay (2003) okul yöneticilerinin sorumluluk alanları içinde temel beşerî beceriler arasında birlikte 

çaba gösterme ve ortak çalışma, başkaları hakkındaki öngörüleri, inanç ve davranışları ile bunların kullanım yön- 

tem ve sınırlarını görme ve bireysel farklılıkları gözetmelerin gerektiğini belirtmiştir. Açıkgöz (1994) ise okul 

yöneticilerinin sorumlulukları arasında okul personelini motive etme onların verimli bir şekilde çalışmasını sağ- 

lamak ve okul çalışanlarının kendilerini daha iyi geliştirmelerini sağlamak. Bireylerin okul içindeki ihtiyaçlarını 

karşılamak ve kendilerini insan kaynakları ve iletişim konusunda geliştirmesini yardımcı olmaları gerekmekte- 

dir. Eğitim yöneticisinin gerekli konularda bilgi ve becerilere sahip olmaması, okul yönetimi açısından ve okul 

personelinin etkili bir yönetim şekli ile yönetilmediğinden, iletişim ve etkileşimlerde olumlu bir hava oluşması 

imkânsız hale gelmektedir (Şişman, 2012). 

Tüm bu çalışmalar doğrultusunda eğitim yöneticisinin örgütü çözümlemesine yönelik yeterliliklerle ilişkili bir 

mefhum olan kavramsal yeterliliklerin eğitim alanına kuramsal bakış yeteneği kazandıracak bilim dallarında bilgi 

birikimine sahip olmayı gerektirdiği ifade edilebilir (Kayıkçı, 2001, 150). 
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2.2. Etik 
 

Etik; Yunanca ’da karakter anlamına gelen “ethos” kelimesinden türemiştir. Ethos terimi ilk bakışta, bir cemiyet, 

kurum, toplum, kültür veya halkın karakteristik tipine işaret eder. Güney M (2004, 302). “TDK’ye göre etik; çe- 

şitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü” olarak ifade edilmiştir 

(TDK, Erişim Tarihi, 2021). Başka bir ifadeyle etik, bir bireyin ya da mesleğin davranışlarını şekillendiren ahlaki 

bir normdur. İnsan davranışlarının gözlemlenerek etik anlamda bir yargıya varılabilmesi önemli bir meziyettir. O 

halde en genel ifadeyle etik, ahlak felsefesi olarak da tanımlanabilmektedir (Elçigil A, Bahar Z, Beşer A, Birgül 

M, Bahçelioğlu D, Demirtaş D, Özdemir D, Özgür E ve Yavuz H 2011, 52-60). 

Etik, kişilerin kişisel ve toplumsal anlamda birbirleri ile kurdukları bağın temelinde olması gereken değer ve 

yargıları ahlaksal açıdan araştıran ve inceleyen bir disiplindir (Kaplan, 2009, 344). 

2.2.1. Etik ve Ahlak İlişkisi 
 

Ahlak ve etik kavramları sık sık birlikte kullanılmaktadır. Fakat etik ve ahlak kavramsal olarak birbirlerinden 

farklı yönleri bulunmaktadır. Etik ve ahlak kavramları incelendiğinde kendi aralarında birçok farklılık olduğu 

fakat bazı yönlerden de birbirleri ile benzerlikler olduğu belirtilmiştir. Bu iki kavramın köken yapıları olarak 

toplumlarda farklı yönleri bulunmaktadır (Erim, 2018, 10). 

Batı yaklaşımı çerçevesinde davranışlarımızın temelinde doğru-yanlış, iyi-kötü, gibi birbirlerinin zıttı olan bazı 

kavramlar “moral” olarak adlandırılır. Etik bu davranışlarımızın sonucunda oluşan moralin bilimidir. Diğer bir 

ifadeyle etik daha iyi bir yaşamın oluşturulması için gereken insan davranışlarını belirleme düşüncesidir. Ahlak 

ise “hulk” kelimesinin çoğulu olup din, tabiat, huy gibi anlamları kapsayan daha geniş bir olgudur (Aydoğan, 

2018, 105). Ahlak toplumumuzda kültür gelenek ve görenekler ile bağdaştırılmıştır. Bu özelliklerden dolayı so- 

mut bir örnek olarak benimsenmiştir. Etik ise daha çok felsefi bilimlerle açıklanmaya çalışarak soyut bir kavram 

olarak değerlendirilir (Erim,2018, 10). 

Etik ahlak çerçevesinde incelenerek felsefe biliminin bir kavramı olarak bilinmektedir. Bu ifadeye göre etik kav- 

ramı insan davranışlarını ahlaki açıdan ele alır. Yapılan çalışmaların genelinde etik, kişilerin ahlaki değerlerini 

incelenmiştir (Kaplan, 2009,344). Etiğin ahlak felsefesi olarak tanımlanması ahlakın bir alt kademede incelen- 

mesine olanak sağlamıştır. Bu durum ahlakın felsefeden daha değersiz olduğu kanısını ortaya koymaktadır. Asıl 

olan ahlak ile etik farklı birer kavram olduğu bilinmesidir. Bu iki kavram toplumumuz açısından bilinirliğine 

bakındığında davranışlarımızın pek çoğu ahlaki davranışlar içinde değerlendirilmektedir (Aydoğan, 2018, 104). 

2.2.2. Ahlaki İkilemler 
 

Ahlaki ikilem olgusunun tanımına bakacak olursak genel olarak doğru bilgi, mutluluk, geleneklere ve görenek- 

lere uyma isteği, inançlar, tutumlar, alışkanlıklar, bilinçlilik gibi kavramların vurgulandığı görülmüştür (Bağcı, 

2015, 145). Ahlak kavramı, eskiden gelen bir davranış biçimi olarak görülmüştür. Kişilerden sonra da varlığını 

sürdürmeye devam edecektir. Bu nedenle ahlak, insanların kendine ait olan bir buluşu değil toplumsal niteliğe 

sahip bir yapıdır (Frankena, 2007, 23). Bu ifadelerden de anlaşılacağı üzere ahlak kavramının kültürle benzerlik 

gösterdiği de ortaya çıkmaktadır. Bireyler aynı toplumda yaşarlar, gelişirler ve yaşadıkları toplumlarda birbirle- 

rine ahlaki yönüyle de benzerlik göstermektedirler. Kültür de toplumda ahlak eksenine bağlı olarak insanlar tara- 

fından benimsenmiş ve bireylerin nasıl davranacakları noktasında kültür ve ahlakın birbirlerine benzer yönlerinin 

olduğu açıkça bilinmektedir. (Gündüz, 2005, 6). 

 
 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

497 
 

 

Ahlak; insanların sorumlu olduğu topluma karşı görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde gelenek ve görenekle- 

re göre davranış biçimidir. (Aydın, 2007, 20). Bu açıdan ahlak; kötü, çirkin, güzel, edepli, iyi, gibi kavramların 

gelenek ve göreneklere göre toplumuzda uyulması istenilen güzel davranışların hepsinin toplamıdır (Kısakürek, 

1998, 143). Ahlak toplumu insan davranışları ile düzenleyen bir kurallar bütünüdür. Ahlak; iyi-kötü, doğru-yan- 

lış, kişinin karar verdiği davranış biçimine göre uyguladığı bir yöntem denilebilir. (Zavalsız, 2014, 64). 

2.2.3. Okul Yönetiminde Etik 
 

Yönetim, örgütü ulaşılması istenilen amaçlara ulaştırma ve bu amaçlarına uygun biçimde yaşatma, insan ve 

madde kaynaklarını sağlama ve etkili bir biçimde kullanma, politika ve kararları uygulama, işlerin yapılmasını 

sağlama ve örgüt çalışanlarını izleme, denetleme ve geliştirmeyi kapsayan karmaşık bir süreci içermektedir. Bu 

karmaşık sürecin etkili bir şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesinde, etik ilkeler büyük önem taşımaktadır. Eğitim 

yönetiminde etik ilke ve yaklaşımların, yönetim alanında ön plana çıkması, yönetim alanında görülen toplumsal 

ahlaki değerlerden uzaklaşmanın bir gereği olarak görülmektedir. Bu bağlamda, yönetim uygulamalarının etik 

ilkeler doğrultusunda şekillenmesi hem örgüt içi hem de örgüt dışı ilişkilerin niteliğini olumlu yönde etkileye- 

cektir. Kamu yönetiminde etik davranışlara yönelik ihtiyacın artmasını sağlayan birtakım gelişmelerden bahsedi- 

lebilir (Sezgin ve Er, 2016, 25). 

Eğitim Yönetiminde Etik OECD desteğiyle TÜSİAD tarafından hazırlanan kamu etiği raporuna göre; kamuda 

etik davranış kurallarını doğrudan etkileyen etmenler arasında; sınırlı kaynaklarla çalışılması, vatandaşların dev- 

letten talepleri, kamu sektörünün yeniden yapılandırılma süreci, kamu yönetiminde yetki devri ve takdir yetkisi- 

nin uygulanma şekli ve kamuda artan hesap verebilirlik hareketi sıralanmaktadır. Aynı raporda kamu yönetiminde 

etik rejime göre ülkelerin konumları ele alınarak bütün ülkeler için dürüstlüğe dayalı etik rejim anlayışı hedef 

gösterilmektedir. Bu anlayışa göre yaptırım olmadan çalışanların bir takım etik değerlere bağlılıkları sonucu 

kamu hizmetini sunarken dürüst ve adil davranmaları söz konusudur (Özülke, 2015). 

Eğitim Yönetiminde Etik Raporda ele alınan ülkeler arasında Yeni Zelanda, Hollanda ve Avustralya dürüstlüğe da- 

yalı etik rejiminin kamu hizmetlerinde en iyi temsil edildiği ülkeler olarak öne çıkmıştır. Etik ilkeler, yönetim bilimi- 

nin bir alt dalı olarak karşımıza çıkan eğitim yönetiminde de son derece büyük bir öneme sahiptir. Eğitim örgütlerini 

önceden belirlenen amaçlara ulaştırmak üzere insan ve madde kaynaklarını sağlayarak ve bu kaynakları etkili bir 

şekilde kullanarak saptanan politikaları ve anılan kararları uygulamak olarak tanımlanan eğitim yönetimi, oldukça 

geniş ve kapsamlı bir alan olarak düşünülmektedir. Eğitim yönetiminde etik bu kapsamda eğitim yönetimi kavramı, 

üst düzey politika belirleyici ve karar verici konumdaki mekanizmaların yanı sıra yerel düzeydeki örgütlerin yöne- 

timi, okulların yönetimi, eğitim hizmetlerini sunan birimlerin yönetimi gibi uygulamaları ilgilendirmektedir. 

Toplumun tüm kesimini ilgilendiren eğitim faaliyetlerinin düzenleyicisi ve yürütücüsü konumundaki mekanizmala- 

rın, tüm politika ve kararlarında evrensel etik ilke ve değerlere göre hareket etmesi, eğitim amaçlarına uygun yasa ve 

düzenlemeleri yapması, insan hakları, adalet ve eşitlik gibi ilkeleri benimsemesi gerekmektedir. Eğitim yönetiminde 

etik bununla birlikte etik ilkeler, toplumun her kesimine saygılı olmayı, başka kültürlere ve fikirlere hoşgörüyle 

yaklaşmayı, bireylerin eşitliğinin kabul edilmesini ve kaynakların adil olarak dağıtılmasını içerir. Kanun koyucu 

mekanizmaların yanı sıra eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü okulların yönetiminden birinci derece sorumlu olarak 

karşımıza çıkan okul yöneticilerinin de görevlerini yerine getirirken var olan yasa ve politikalar kadar mesleki etik 

ilkeleri de göz önünde bulundurmaları beklenmektedir. Aynı şekilde okul yöneticilerinin değer sistemlerinin, davra- 

nışlarını ve uygulamalarını şekillendirecek etik değerlerden oluşması gerekmektedir (Aydoğan, 2016, 25). 
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Etik, eğitim yöneticilerinin ve öğretmenlerin, gelecek nesillere iyi ve güzel bir gelecek tesis etmedeki önemi 

göz önüne alındığında, onların sahip olmaları gereken niteliklerin son derece önem arz ettiği görülmektedir. Bu 

doğrultuda etik ilke ve değerleri rehber edinen eğitim çalışanlarının, eğitim örgütlerini ve doğal olarak da top- 

lumları en üst düzeyde başarıya ulaştırabilecekleri düşünülmektedir. Eğitim politikalarının uygulama yeri olan 

okullarda özellikle otorite figürü olarak okul yöneticileri, toplumsal bir sorumluluk taşımaktadırlar. Çünkü hem 

öğretmenler ve diğer iş görenler hem de öğrenciler, okul yöneticisi gibi bir yetkilinin tutumlarını, eylemlerini 

ve yaklaşımlarını taklit etme eğilimindedirler. Eğitim yönetiminde etik okul yöneticilerinin, iş görenlerle ve 

çevreyle olumlu ilişkiler kurmak ve örnek davranışlar sergilemek gibi özelliklere sahip olması gerekmektedir. 

Eğitim yöneticilerinin kendilerinden beklenen liderlik rolünü kazanabilmelerinde, sahip oldukları etik değerlerin 

büyük rolü olmakla birlikte çevreyle ve örgüt içi çalışanlarla olan iletişiminin niteliği de belirleyici olmaktadır. 

Yöneticilerde olması gereken etik değerler; bütün kararlarda öğrencilerin iyiliğini temel alma, eğitim politikası 

ve uygulamalarında hiçbir bireyi ya da grubu dezavantajlı duruma sokmama, konumu sayesinde kişisel çıkar 

sağlamama, sürekli mesleki gelişme olanakları sunma ve tarafların mutabık kaldığı yazılı ve sözlü sözleşmelere 

uyma yer almaktadır. Eğitim yönetiminde etik, yönetim alanında mutlaka uyulması gereken etik ilkeleri şu şekilde 

ifade etmek mümkündür: Tüm meslek grupları için ortak sayılabilecek etik ilke ve değerlerin, eğitim yönetimi 

alanındaki tüm ilgililerin benimsenmesi beklenmektedir. Eğitim yönetiminin en uygun şekilde yapıldığı yer okul- 

dur. Okulun amacına ulaşılması için özel bir çaba gerektirmektedir. (Hoy ve Miskel, 2011, 14). 

Toplum, okuldan ve okul yönetiminden ahlaklı nesiller yetiştirilmesini beklemektedir (Gül, 2004, 227). Ahlak eği- 

timi, öğrencilerin ahlaki gelişimini ve karakter oluşumunu teşvik etmeyi amaçlar (Han, 2014). Okulun bu görevini 

yönetsel etik sayesinde etkili olarak yerine getirebilir. Okul yönetimde etik, okul müdürlerinin yönetiminde adil 

olarak davranmaları, şahsi menfaatlerini göz ardı ederek yönetmesi ile olmaktadır (Çetin ve Özcan, 2004, 22). 

Okulda yapılan her şeyin toplam tarafından bilinmesi ve haberdar olması okulda uygulanacak kuralların bilin- 

mesi, okuldaki dedikoduların önlenmesi ve okul yönetimine karşı olan güvenin artması anlamına gelmektedir 

(Memduh oğlu ve Zengin, 2011, 211-217). Okul yönetiminde önemli olan bir kavram ise adalettir. Adalet kav- 

ramı tüm kesimi ilgilendiren sosyal ve beşerî olarak da herkes tarafından önemsenmesi gerekli bir kavramdır. Bu 

kavram okul içinde ve dışında öneme sahiptir. Platon der ki “adaletli insan kişinin kendisi zarar gördüğünde dahi 

olsa adaletten şaşmayan ve her zaman adaletli bir şekilde davranan kişidir der.” Adil olan kişi herkese eşit ve 

hakkıyla davranan kişidir (Arzova, 2002,78). 

Okul yönetimi herkese karşı adil ve eşit davranmalı, haksızlığa karşı duyarlı olmalıdır. Her fırsatta okul yönetimi etik 

ve ahlaki değerleri ön plana çıkarmalı ve her zaman etik değerleri göz önünde bulundurmalıdır (Aydın, 2001, 162). 

Okul yöneticileri birden fazla liderlik vasıflarını taşımak zorundadır. Yöneticiler her daim problem çözücü olmalı ve 

kişiler arasındaki etik değer sorunlarını ve ahlaki değerleri düzenleyici bir görev üstlenmelidir. (Brown vd., 2005, 120). 

2.2.3.1. Okul Yönetiminde Uyulması Gereken Etik İlkeler 
 

Okullar; bireylere doğru davranışların kazandırıldığı gerçek öğrenme ve gelişme merkezleri olmalıdır. Okulların, 

demokrasi, insan hakları, özgürlük, sevgi, saygı ve hoşgörü gibi değerleri kazandıran ve bu kavramalara ilişkin 

tutumları pekiştiren kurumlar olması gerekmektedir. Ancak körü körüne itaat ve disiplinin olduğu kurumlar ol- 

mamalıdır. Okul yöneticilerin davranışları hem toplumsal olarak hem de kurumsal olarak çok önem taşımaktadır. 

Şahsi ve kurumsal olarak yaptığı hatalar bir bütün olarak çalıştığı kurumu lekelemekle kalmamakla birlikte çalış- 

tığı kurumda büyük zarar vermektedir. Yöneticilerin davranışları çevrelerine örnek olacak şekilde davranmaları 

gerekmektedir. (Pehlivan, 1997, 145). 
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Gordon ve Schneider tarafından okul yöneticileri için şu etik ölçütler geliştirilmiştir; 

 Öğrenciler hakkında verilecek kararlar en iyi değerlere göre verilmelidir. 

 Okul yöneticileri sorumluluklarını en iyi şekilde ve bir bütünlük şeklinde yerine getirmeliler. 

 Toplumda benimsenmiş olan tüm haklar sorununu çözümleyici ve destekleyici nitelikte davranmalı ve 

desteklemelidir. 

 Ulusal ve yerel kurallara uymaları, devlet kavramını direk ya da doğrudan hedef alarak yıkıcı ve bölücü 

ifadelerden kaçınılmalıdır. 

 Eğitim yönetmeliğine uymak ve bu yönetmeliği aynen uygulamakla sorumludur. 

 Dini inanç ayrımı sosyal ve politik ayrımcılık yapmaktan kaçınmalı ve bu tarz ifadelerden korunmalıdır. 

 Bütün örgütsel sözleşmelere onuruyla uymak ve bağlılığını göstermek (Çelik, 2000: 99). 

 
Calabrese’ye göre okul yöneticisinin eylemleri, demokratik toplumun değerleri ile bütünleşmeli ve evrensel etik 

ilkeler tarafından yönlendirilmelidir. Farklı kültürlere ve düşüncelere karşı hoşgörülü olmak toplumun tüm fert- 

lerine saygılı olmak, bireylerin eşitliğine ve kaynakların adil dağıtılması etik ilkenin temelini oluşturmaktadır 

(Gronn, 1999, 87). Yönetici toplumun değerlerine bağlı kalarak okul idaresini ve yönetim görevini yerine getir- 

melidir. Toplum olarak hoş görülmeyen bazı farklılıklardan olan davranışlar yakınlarının işe alınması, öğrencinin 

haksız yere sınıfını geçmesi, rüşvet, karşılıklı hediye kabul etmek, sözlü ve bedensel taciz, ırk, dil ve din ayrımı, 

okul parasını zimmetine geçirme, kendi kariyerini başkasının ayağını kaydırmada kullanmak, görevi suistimal 

okulda ortaya çıkabilecek muhtemel etik dışı davranışlardır. Durumdaki davranışların oluşmaması için okul yö- 

neticilerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Toplumdan ve okul çevresinden gereken değeri görmesi ve insan- 

lar arasında polemik oluşturmamak için bu tarz davranışlardan kaçınılmalıdır (Aydın, 2001, 162). 

2.2.3.2. Okul Yönetiminde Etik Değerler 
 

Eğitim yöneticisi eğitim sistemi içinde çok önemli bir birimi temsil etmektedir. Eğitim yöneticisinin liderlik 

biçimi ve her gün yüz yüze geldiği durumlarda gösterdiği mesleki ve ahlaki davranışlarında, sahip olduğu etik 

değerlerin yansımaları görülür. Eğitim yöneticisi, okuldaki etik davranışların oluşmasında en temel belirleyicidir. 

Eğitim yöneticisinin aldığı tüm kararlar, okulun etik havasını oluşturur (Meb,2021). 

Okul yönetimi, öğrenci, öğretmen ve toplum arasında etik haklarını dengeli bir anlayış sergilemedir. Eğitim yö- 

neticilerinin, herkes tarafından istenen, beklenen kararlar ile doğru kararları birbirinden ayırması gerekmektedir. 

Bazen istenen kararlarla doğru kararlar birbiri ile bağdaşmaz. Tecrübeli ve bilinçli bir okul yöneticisi hiçbir soru- 

nu atlamadan her sorun ile ilgilenmelidir (Meb ,2021). 

2.2.4. Okul Yönetiminde Etik Dışı Davranışlar 

Kamu yönetimi alanlarında olduğu gibi eğitim yönetimi alanında da yöneticilerin, görevlerini yerine getirirken 

çeşitli etik dışı davranışlarda bulunabilmekteler. Yönetim sürecinde eğitim yöneticilerinin kaçınmaları gereken 

etik dışı davranışlar, sosyo-kültürel ve ekonomik kaynaklı ve psikolojik kaynaklı olarak iki farklı şekilde sınıf- 

landırılabilir. Sosyo-kültürel ve ekonomik kaynaklı etik dışı davranışlar, sosyal ilişkiler sonucu oluşmuş kültürel 

ve ekonomik yapıyla birlikte toplumsal norm ve değerlerle ilgilidir. Bu bağlamda, ayrımcılık, kayırma, yolsuz- 

luk, rüşvet, yaranma dalkavukluk, iş ilişkilerine politika karıştırma, görevi ve yetkiyi kötüye kullanma, zimmet, 

yobazlık-bağnazlık, dogmatik davranış, engelleyici olma ve yanlış yönlendirme gibi davranışlar sosyokültürel ve 

ekonomik kaynaklı etik dışı davranışlar olarak ifade edilmektedir. 
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2.2.4.1. Ayrımcılık 
 

TDK ayrımcılığı; ayrım yapmak, eşit davranışta bulunmamak, fark gözetmek olarak tanımlamıştır (TDK, 2005, 

164). Ayrımcılık, bir devletin ya da bir yönetim kademesinin belirli özellikleri bir başkalarından ayırarak diğer 

kişilere vermesi anlamına gelmektedir. İnsanlar ırk, cinsiyet, eğitim ve maddi durum yönüyle ayrımcılığa 

uğramaktadır. Çünkü toplumsal olarak ya ırk, din, cinsiyet ya da bir toplumun üyelerini birbirinden ayırmada 

kullanılan herhangi bir tanımlama yüzünden‖ belli bir sınıflama içine sokulurlar. Bu durum, bazı insanların yasal 

tanımlama, kanı ya da varsayıma dayalı olarak olumsuz niteliklere sahip olabilecekleri gerekçesiyle daha kötü 

bir davranışa hedef olacakları anlamına gelir. Geri kalanlar doğuştan gelen üstünlükleri ya da sahip oldukları 

ekonomik konum, eğitim ya da meslekleri nedeniyle daha fazla hak ve/veya ayrıcalığa sahiptirler (Demir, 2007, 6). 

Kişilerin yaşadıkları ortamın imkânlarından eşit miktarda yararlanmalarına engel olunmasıdır (Turpçu, 2004, 

3). Kişilerin çalıştıkları ortamlarda ayrımcılığa uğradıkları birçok çalışmalarda bahsedilmiştir (Gallinsky, Bond 

ve Friedman, 1993; Esty, Griffin ve Hirsch, 1995; Demir, 2011, 66-87, Leasher ve Miller, 281-325, 2012) Ay- 

rımcılığa uğrayan kişilerin çalışma ortamlarında psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu sorunları aile ortamlarında 

da sürdürdükleri görülmüştür. (Cassidy, Howe, Warden ve O’Connor, 2004) bu sorunları sonucunda kendilerine 

fiziksel şiddet dahi gösterdikleri yapılan çalışmalarda belirlenmiştir. (Pavalko, Mossakowski and Hamilton, 8-33 

2003; Mays, Cochran ve Barnes, 2007;). 

Okul yönetiminde yapılan ayrımcılık kişinin stresini etkileyen en önemli sorunlardan biridir (Herschovis ve Bar- 

ling, 2010). İşyerinde ayrımcılığa uğrayan kişilerin insan bedenine zararlı olan davranışları yapmaya başladığı ve 

bu zararlı tüketimleri yapanların kullanım sıklığını da arttırdığı belirlenmiştir (Chavez, Ornelas, Lyles ve 

Williams, 42-49 2015). 

Kurumlarda eşit haklara sahip olan kişilerin haksız davranışlara maruz kalmaları ve etik dışı davranışların ortaya 

çıkması yöneticiler tarafından da adaletli davranmadıkları ortaya çıkmaktadır. Adaletli davranmamak etik dışı 

hareketlerle aynı anlama gelmektedir. Bu açıdan adalet ve etik kavramları aynı davranış biçimi ile anlatılması 

gerekmektedir (Yamak ve Topbaş,144-156, 2004; Demirel, 760-784, 2011). 

2.2.4.2. Kayırmacılık 
 

Kayırma (Favoritism), yöneticilerin hak etmedikleri halde kendisine yakın hissettiği kişileri, yönetmeliklere ve 

yasalara aykırı olarak kişiyi desteklemesi ve koruması olarak tanımlanabilir. Akraba kayırmacılığı (nepotizm), 

eş-dost, arkadaş kayırmacılığı (kronizm) ve patronaj olmak üzere üç yaygın şekilde görülen kayırmacılık, ça- 

lışma ortamında adaletsiz ve taraflı davranışlarla uygulanmaktadır. Rüşvet, para, mal veya hediye gibi birtakım 

çıkarlar karşılığında bunu sağlayan kişi ya da gruplara karşı ayrıcalıklı davranmaktır. Eğitim yöneticilerinin ve 

çalışanlarının toplumsal saygınlığının korunması için kendilerine çıkar sağlayıcı her türlü eylemlerden uzak dur- 

maları gerekmektedir. Elbette ki öğretmenler günü gibi özel günlerde yönetici ve öğretmenlere verilen hediyeler 

rüşvet olarak değerlendirilmemelidir. Ancak bugünlerde verilen altın, maddi değeri yüksek ev eşyası ve benzeri 

hediyelerin başka amaçlar için verildiğini düşünmek olasıdır. 

2.2.4.3. Yıldırma- Korkutma (Mobbing) 
 

Her alanda olduğu gibi eğitim yöneticilerinin de uygulamalarında tarafsız olması ve politik yöneticilere tarafsız 

bilgi sunması gerekmektedir. Yöneticilerin politize olması eğitim kurumlarının tarafsızlık özelliğine zarar vererek 

saygınlığını zedeleyebilir. Psikolojik kaynaklı etik dışı davranışlar ise, yıldırma ve korkutma, bencillik, işkence, 

şiddet ve baskı, hakaret ve küfür, bedensel ve cinsel taciz, kötü alışkanlıklar ve saldırganlık gibi şekillerde ortaya 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

501 
 

 

çıkmakta olup kişilerin ruhsal ve manevi dünyasına zarar verecek bir nitelik taşımaktadır. Bir çeşit meydan okuma 

veya kabadayılık olarak nitelendirilen yıldırma, korkutma gibi davranışlar, yöneticilerin astları üzerinde güç gösteri- 

si yapmasıdır. Ancak yöneticilerin bu davranışlardan özenle kaçınmaları gerekmektedir (Salminen,1997, 123-131). 

2.2.4.4. Şiddet 
 

Şiddet çalışma hayatı ortamında gerek yönetici gerekse çalışanlar arasında oluşan saldırı, tehdit, istismar şeklin- 

de oluşmaktadır. Her alanda olduğu gibi çalışma hayatında da hem fiziksel hem de psikolojik şiddet kaçınılmaz 

bir halde ortaya çıkmaktadır. Şiddetle ilgili birbirine benzer birçok araştırmanın olduğu görülmektedir. Şiddetle 

ilgili yapılan birçok araştırmalarda3 önemli konuya dikkat çekilmiştir. İlk olarak, şiddetin neden kaynaklandığı- 

nı ortaya çıkarmak, ikincisi ise şiddet uygulamalarında en çok tercih edilen davranışlar ve üçüncüsü ise şiddete 

maruz kalanların gösterdiği tepki türleri nelerdir. İnsanların karşılaştıkları her sorunun aslına bir problemden ve 

sıkıntıdan kaynaklandığını bilmesi gerekmektedir. İnsanların sorunun ne olduğunu da bilmeden problemleri çö- 

zemedikleri için şiddete başvurmuş olmaktadırlar (Martino vd, 2001, 18-2). 

Şiddete maruz kalan kişiler kendilerinin şiddete maruz kaldıklarını anlamadan neye uğradıklarını bile bilmeden 

psikolojik sıkıntının içerisine düşmüş bulunmaktadırlar. Bu durumda kişi şiddete uğradıktan sonra o şiddetin far- 

kına vararak nasıl yönetmesini bilmemesinden kaynaklanmaktadır (Yeşildal,2005,282-301). 

2.2.4.5. Sömürü (İstismar) 
 

Bedensel ve cinsel taciz, şiddetin hem fiziksel hem de psikolojik boyutunu içermektedir. En yaygın bedensel taciz 

türü, dayaktır. Okullarda dayak üzerine yaptığı araştırmasında, taciz olaylarının başında tokat atma, kulak çekme, 

saç çekme, tebeşir veya silgi atma, sopayla vurma, tekme atma, çok şiddetli dövme, başını sıraya veya duvara vurma 

gelmektedir. Bu tarz olaylara maruz kalan öğrencilerin büyük bir bölümü korku, üzüntü, acı, nefret, kırgınlık, kin, 

okuldan kaçma arzusu, bunalım, isyan ve yöneticiyi ya da öğretmeni dövme hatta öldürme isteği içinde olduklarını 

belirtmişlerdir. Cinsel taciz, cinsiyeti ve yaşı önemli olmadan çocuğa, gence, kadına veya erkeğe söz atma, el-kol 

hareketi yapmakla başlayıp ırza geçmeye kadar varan geniş kapsamlı bir durumdur. Sonuç olarak taciz kavramı, üst 

konumda olanın alt konumda olana karşı haksız ve kötü niyetli davranışlarını içermekte olup yöneticilerin ve öğret- 

menlerin her ne olursa olsun bu tür davranışlardan kaçınmaları gerekmektedir (Gözütok, 1993, 83-99). 

2.3. Yurt İçinde ve Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 

 
2.3.1. Yurt İçinde Yapılan Çalışmalar 

 

Özdevecioğlu ve Aksoy’un (2005, 96) çalışmasında, etik dışı davranışlardan dolayı örgütlerin yaşam kalitesinin 

etkilendiğini göstermektedir. Yapılan çalışmaya göre okul yöneticilerinin astlarına ve öğretmenlere etik davran- 

madıkları, okul kurallarının uygulamasında eşit davranmadıkları ortaya çıkmıştır. Araştırma sonuçlarına göre or- 

taya çıkan etik dışı hareketlerin öğretmenlerin performanslarını, motivasyonlarını, okula bağlılıklarını ve okulun 

başarısını olumsuz etkileyebileceği görülmektedir. (Çetin ve Özcan 2004, 33). 

Cemaloğlu ve Kılınç (2012, 146), etik dışı davranışlar konusunda yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre; okul 

yöneticileri astlarına etik liderlik davranışı göstermede zayıf kaldıkları sonucuna varılmıştır. Toker’in (2006) 

verilerine göre, her okul türünde öğretmenler arasında yıldırmanın olduğu belirlenmiştir. 

Çetin ve Demirkasımoğlu’nun (2015) çalışmasında ise, basına yansıyan etik dışı haberler arasında okul yöneti- 

cilerinin de bulunduğu bir haberde, öğretmenlerin, okul yöneticilerinin etik dışı davranışlardan olan yolsuzluk, 
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görevi aksatma ve özensizlik konusunda yanlış davranışlarda bulunduğu ispatlanmıştır. Yalçın’ın (2017), bir 

yapılan çalışmasında ise öğretmen verdiği bilgilere göre, okul yöneticilerinin etik dışı davranışları arasında siyasi 

görüşlerden dolayı da eğitimciler yıldırıma davranış ile karşı karşıya kalmaktadır. 

Başaran’a (1989, 104) göre, kamu kurumlarında kamu yönetmeliğinin izin verdiği yetkileri herhangi bir kötü amaç- 

la kullanamaz. Bu yetkiyi kötüye kullanan bir görevli, bu yetki ile yapılması gereken işleri kendisinin veya kayırdığı 

bir başkası için kullanarak çıkar sağlama ve yetkisini kötüye kullanma gibi bir durumla karşı karşıya kalmış bulun- 

maktadır. Bu şekildeki davranışlar kamu kurumuna veya yöneticisi olduğu kuruma zarar veriyor demektir. 

Cemaloğlu ve Ertürk’e (2008) göre, öğretmenlerin karşılaştıkları etik dışı davranışların%57,2’si okul müdürleri, 

%9,8’i ise müdür yardımcıları tarafından uygulanmaktadır. Bunun sonucunda ise etik dışı davranışların %67’si 

üstleri tarafından gerçekleştirilmiştir. 

Uğurlu ve Üstüner’e (2011, 442) göre, okul yöneticilerin etik dışı davranışlardan kaçınılması durumunda okul- 

daki öğretmenlerinde sosyal hayatlarında etik hareketlere karşı o kadar duyarlı olduğu görülmüştür. Okçu ’ya 

(2014, 516) göre, okul yöneticilerinin göstermiş oldukları etik liderlik davranışları, öğretmenlerin de davranışla- 

rında olumlu etkiler bırakarak, öğretmenlerin başarılarının arttığı ve bu hareketlerinin öğrenci başarısın olumlu 

yönde etkilediği görülmektedir. 

Gözütok’un (1993) yaptığı bir çalışmada bedensel ve cinsel tacizin bir şiddet türü olduğunu ve kişilerin yaşamla- 

rındaki tatsızlıktan dolayı kendilerinden daha güçsüz olan kişilere davrandıkları ortaya çıkmaktadır. 

Köknel (1996) ise etik dışı davranışların daha çok güçlünün güçsüz üzerindeki baskısından dolayı ortaya çıktığını 

açıklamıştır. Etik dışı davranışlardan olan cinsel tacizin, çocuğa, gence, kadına söz atma, el kol hareketi yapmak- 

la başlayan ve daha ilerisine kadar gidilen davranışların daha fazla toplumu etkilediği ortaya çıkmıştır. 

Şimşek ve Altınkurt’un (2009) yaptığı araştırmada ise okul müdürlerin liderlik uygulamaları bakımından başarılı 

oranının çok az olduğu ortaya koyulmuştur. Okul müdürlerinin öğrenciye, veliye ve öğretmenlere karşı daha 

sorumlu, dürüst ve demokrasi boyutlarında etik liderlik bakımından genel olarak başarılı olduğu görülmüştür. 

2.3.2. Yurt Dışında Yapılan Çalışmalar 
 

Hoel ve arkadaşlarının (2004) çalışmasına göre, öğretmenlerin okulda okul yöneticileri tarafından uğradıkları etik 

dışı davranışın en çok yıldırma davranışları olduğu, yaptıkları işlerinin devamlı kontrol edilmesi ve bu işle- rinde 

hata aranması olmuştur. Okuldaki personelin kararlarının devamlı eleştirilmesi ve önemsenmemesi de okul 

yöneticileri tarafından etik dışı davranışlarla konsantrasyonlarının dağılmasına sebep olmuştur. 

Berkman’a (1983) göre, kamu kurumlarında görev yağan okul yöneticilerinin yolsuzluk davranışı değişik şekil- 

lerde ortaya çıktığı belirtilmiştir. Örneğin; okul müdürlerinin para veya mal karşılığında ayrımcılık yapmaları ve 

kayırma gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda kamu görevlilerinin ayrıcalıklı olarak işlem yapmaları ve 

yapılmaması gereken işlemleri yapmaları bunun karşılığında ise şahsi olarak çıkar elde ettikleri tespit edilmiştir. 

Haynes, Emons ve Ben-Avie (1997) ise, sağlıklı ve destekleyici bir okul iklimi oluşturulabilmesi için eşitlik, 

adalet, liderlik, duyarlılık ve bireysel ilişkiler ile karar verme önem taşımaktadır. 

Lee, (2000) tarafından Minnesota Yöneticileri (Okul Müdürleri) için etik ilkeler incelendiğinde; Yöneticilerin ku- 

rumlarında etik dışı davranışlardan uzaklaştıkça kurumlarda görülen eğitim kalitesinin daha fazla olduğu ortaya çık- 

mıştır. Okul yöneticilerinin ayrımcılığı yapmayan bir yönetim biçimini esas alan eğitim hizmetleri vermeli, öğrenci- 

lerini ve personeli her türlü olumsuz davranışlardan koruyarak sağlıklı bir öğrenme ve öğretme ortamı kurmalıdırlar. 
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Ayrıca, yöneticiler, eğitim kadrosu ve personeli ile ilgili bilgileri değiştirmemeli ve hatalı kullanmamalı, kasıtlı ola- 

rak, yöneticilerin tarafından öğrenciler ve aileleri, personel ve meslektaşları hakkında bilgiler vermemelidir. Hiçbir 

mesleki değerlerle bağdaşmayan, hediye ikram ve farklı şekilde verilmek istenen maddi eşya kabul etmemelidir. 

Calabrese (1989, 17-19; Aktaran: Aydın, 2003, 87-91) yaptığı bir çalışmada on maddeden oluşan okul yönetici- 

lerinin davranışlarına öncülük yapacak etik değerler belirlemiştir. Okul yöneticileri bu ilkelere uyarak, etik dışı 

davranışlardan kaçınabilir olacak ve kendisine çevresinin daha fazla güveninin kazanmasını sağlayacaktır. Bu 

kurallara bakıldığında, okul yöneticilerinin eğitim amacına uygun bir vizyon geliştirmesi, yöneticinin ahlâkî 

yönden güçlü bir lider olmasını, haklarını gözeterek adil davranmasını gerektirmiştir. Ayrıca, okul yöneticileri 

sorunları daha bütüncül şekilde ele alarak etik davranmaya dikkat etmelidir. 

YÖNTEM 
 

Bu bölümde araştırmanın deseni, çalışma grubu, verilerin toplanması ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer 

verilmiştir. 

3.1. Araştırmanın Deseni 
 

Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmen görüşlerinin ortaya çıkarılması amacıyla gerçekleş- 

tirilen bu araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Yıldırım ve Şimşek (2018) nitel araştırmayı “gözlem, 

görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal or- 

tamda gerçekçi ve bütüncül bir şekilde ortaya konduğu araştırma süreci” olarak tanımlamışlardır. Nitel araştır- 

manın en belirgin özelliği, çalışmaya kaynaklık eden kişilerin olay, olgu ve değerleri incelemesidir (Ekiz,2009). 

Bu araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgu bilim) deseni kullanılmıştır. Fenomenoloji 

(olgu bilim) deseni farkında olduğumuz fakat zihnimizde derinlemesine ve detaylı bir anlayışa sahip olmadığımız 

olgulara odaklanan bir yaklaşım türüdür. Bize tamamı ile yabancı olmayan fakat tam olarak anlamlandıramadı- 

ğımız olguları araştırmayı amaçlar (Yıldırım, Şimşek, 2018). Belli bir amaç doğrultusunda az sayıdaki kişilerle 

görüşülerek çok sayıda bilgi elde etmeye ve bu kapsamda gerekli ve yeterli ayrıntı öğrenilmeye çalışılmıştır. 

3.2. Çalışma Grubu 
 

Araştırmanın çalışma grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik yöntemiyle belirlenmiştir. 

Maksimum çeşitliliğe dayalı örneklem oluşturmada çeşitlilik gösteren durumlarla ilgili ortak veya paylaşılan 

olguların var olup olmadığını bulmaya çalışmak, çalışılan probleme yönelik farklı düşünceleri ortaya çıkarmaktır 

(Yıldırım, Şimşek, 2018). 

Bu araştırmada katılımcılar 2020-2021 eğitim öğretim yılında İstanbul ilinin farklı ilçelerinde görev yapmakta 

olan resmi ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki farklı 10 branş öğretmeninden oluşmaktadır. Creswell (2007) 

ve Onwuegbuzie (2007) Collins (2007) olgu bilim deseninde katılımcıların 7 ile 9 sayısının yeterli olabileceğini 

belirtmişlerdir. Bilginin en yüksek düzeyde elde edilmesindeki amaç, katılım sağlayan yeni örneklemlerden yeni 

bilgilerin gelmemesi halinde, yani aynı bilgiler tekrarlandığında örneklem sonlandırılır (Patton, 2014). Nitel 

araştırmalarda gerekli düzeyde bilgiye ulaşmış olmak doyum olarak ifadelendirilmiştir (Creswell, 2007). Katı- 

lımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Katılımcılara Ait Demografik Bilgiler 
 

Katılımcı Cinsiyet Yaş Eğitim Durumu Branş Okul Türü Kıdem Yılı 

K
1

 Kadın 42 Lisans M. Yardımcısı Ortaokul 9 yıl 

K
2

 Kadın 25 Yüksek Lisans Coğrafya A. Lisesi 4 yıl 

K
3

 Erkek 39 Yüksek Lisans M. Yardımcısı İlkokul 19 yıl 

K
4

 Kadın 30 Lisans Bilgisayar M. Lisesi 6 yıl 

K
5

 Kadın 29 Lisans Rehberlik İlkokul 6 yıl 

K
6

 Kadın 34 Lisans İlköğretim Matematik Ortaokul 11 yıl 

K
7

 Kadın 31 Lisans Felsefe Grubu A. Lisesi 5 yıl 

K
8

 Kadın 39 Lisans Sınıf Öğretmeni İlkokul 15 yıl 

K
9

 Erkek 33 Yüksek Lisans M. Yardımcısı İmam Hatip Ortaokulu 15 yıl 

K
10 Kadın 29 Lisans Türk Dili ve Edebiyatı Meslek Lisesi 5 yıl 

Tablo 1’e göre araştırmaya katılan katılımcılar “K” kodu ile kodlanmışlardır. Görüşmeye katılan 10 kişinin 7’si 

kadın, 2’si erkek olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yaşları 25 ile 42 arasında değişmektedir. Katılımcıların yedisi lisans, üçü yüksek lisans eğitimi 

almıştır. Katılımcılardan 1’i Müdür yardımcısı olmak üzere 3 ilkokul kademesi, 1’i İmam Hatip Ortaokulu olmak 

üzere 2 Müdür yardımcısı ve 1 branş öğretmeni, lise kademesinde ise 2 Anadolu lisesi ve 2 Meslek lisesi branş 

öğretmeni görev yapmaktadır. Katılımcıların görev süreleri 4 ila 19 yıl arasındadır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 
 

Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmen görüşlerini tespit etmek amacıyla ortaya çıkartılan 

alt problemler sonucunda araştırmacı tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. 

Yarı yapılandırılmış görüşmelerde, katılımcıların farklı özelliklerine ait önceden hazırlanmış sorular, yapılan gö- 

rüşmenin ve yaşanan güncel olayların seyrine göre yeniden düzenlenecek şekilde oluşturulur (Korumaz, 2017). 

Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği, tam yapılandırılmış görüşme tekniği gibi sert; yapılandırılmamış görüşme 

tekniği gibi esnek olmamakla birlikte; iki tekniğin ortasında yer almaktadır (Karasar, 1995). 

Araştırmada ilgili literatür taranmış, benzer çalışmalardaki sorular incelenmiş ve ortaya çıkarılan alt problemlerle 

ilişkili bir soru havuzu oluşturulmuştur. Soru havuzundan seçilen sorularla taslak bir görüşme formu oluşturul- 

muş ve uzman görüşüne başvurulmuştur. Uzman görüşünden gelen dönüte göre, düzenlenen sorulara son hali 

verilmiş ve 5 tane açık uçlu soru ile görüşme formu elde edilmiştir. Görüşme soruları Ek-2’de sunulmuştur. 

3.4. Veri Toplama Süreci 

Görüşmeler gerçekleştirilmeden önce katılımcıların her biriyle önceden telefon görüşmeleri yapılarak randevu 

alınmıştır. Yapılan görüşmeler doğrultusunda 10 öğretmen gönüllü olmuştur. Görüşme öncesinde katılımcılara 

araştırmanın amacı, soruların içeriğiyle ilgili bilgiler verilmiş ve bir görüşme protokolü e- posta yoluyla gönderil- 

miştir. Görüşme protokolü Ek-1’de sunulmuştur. Yaşanılan pandemi sürecinden dolayı zoom programı üzerinden 

görüşmeler yapılarak kayıt altına alınmıştır. Yapılan görüşmeler 20- 25 dakika aralığında sürmüştür. Görüşmeler 

ses kaydı altına alınarak ardından yazılı metine dönüştürülmüştür. Yapılan düzenlemelerin ardından analiz süreci 

başlatılmıştır. 
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3.5. Geçerlik ve Güvenirlik 
 

Nitel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik hususunda önemli kavramlar vardır. Bu kavramlar inanılırlık, aktarı- 

labilirlik ve tutarlılık olarak belirtilmiştir. İnanılırlık, araştırmanın gerçeği doğru yansıtıp yansıtmadığıyla alaka- 

lıdır. Aktarılabilirlik, araştırma sonuçlarının benzerlik gösteren ortamlara ne şekilde uygulanabilir olduğunu ifade 

eden bir kavramdır. Tutarlılık ise, vaka ve olguların değişkenlik gösteren durumları kabullenen bu değişkenliği 

yapılan araştırmada tutarlı olarak yansıtan yaklaşımdır (Yıldırım, Şimşek, 2011). Tutarlılığın sağlanabilmesi ve 

araştırmacının tutarlı olup olmadığını ortaya çıkarmak adına araştırmanın her bölümünde uzman görüşüne baş- 

vurulmuştur. 

3.6. Verilerin Analizi 
 

Araştırmadaki veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. İçerik analizinde toplanan veriler önce 

kavramlar halinde sunulması sonrasında belirlenen kavramlara göre düzenleme yapılması ve veriyi açıklayan te- 

maların saptanmasını içermektedir. İçerik analizinde amaç benzer verileri belirlenen kavramlar ve temalar başlığı 

altında toplayıp, anlaşılır bir şekilde düzenleyerek yorumlamaktır (Yıldırım, Şimşek 2018). Araştırma verilerinin 

analiz sürecinde izlenen aşamalar aşağıda Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1.Veri Analiz Grafiği 
 

 
Şekil 1’de görüldüğü gibi görüşmelerden ortaya çıkan veriler hiçbir değişiklik yapılmadan bilgisayar ortamın- da 

yazıya geçirilmiştir. Yazıya geçirilen verilerden konu ile alakalı ifadelerden anahtar kavramlara ulaşılmıştır. 

Anahtar kavramlar incelenerek temalar oluşturulmuş ve her kavramın uygunluğu doğrultusunda temaların içeri- 

sine eklenmiştir. Belirli bir kavrama göre kaç katılımcının atıf yaptığı incelenerek doğrudan alıntılarla bulgular 

desteklenmiştir. Alan yazında bulunan benzer çalışmalarla karşılaştırılarak tartışılmıştır. 
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Şekil 2. Okul Müdürlerinin Etik Dışı Davranışına Yönelik Tema ve Kategoriler 

 

BULGULAR 
 

Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmen görüşlerinden elde edilen veriler kapsamında tema- 

lar ve bağlı kategorileri saptanmıştır. Kategoriler ve temalar içerik analizinin aşamaları izlenerek elde edilmiştir. 

Analizden elde edilen bulgulara çerçevesinde belirlenen temalar; etik dışı kavramının anlamlandırılması, etik 

davranışa tepki, etik dışı davranışın etkileri, öğretmenlere etik dışı davranmanın nedenleri ve etik dışı davranışın 

arka planı olarak belirlenmiştir. Temalar ve temaları oluşturan alt kategoriler Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 
4.1. Tema 1: Etik Dışı Kavramının Anlamlandırılması 

Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına ilişkin öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde etik dışı davranış ve okul 

müdürlüğü yani unvan ve unvanın gerekleri doğrultusunda yanıt verdikleri belirlenmiştir. Etik dışı kavramının ta- 

nımlanmasına kelime bakımından değil tanımlamadaki belirleyicinin ‘okul müdürleri’ olduğunu söylemek gerekir bu 

durum etik dışı kavramının anlamlandırılması temasına referans verdiği şeklinde yorumlanmıştır. Temanın kategorileri 

öğretmenlerin ifadeleri doğrultusunda oluşturulmuştur. Kategorilerin belirlenmesinde; kayırma, mobbing, çıkarlar, ay- 

rımcılık ve yolsuzluk kavramları ön plana çıkmaktadır. Konuyla ilgili öğretmenlerin görüşlerinden örnekler şöyledir: 

“Doğru yolu gösteren değerlere uyulmaması şeklinde tanımlayabilirim. Bunun dışında olumsuz olarak nitelendirebi- 

leceğimiz kayırma, yolsuzluk, çıkar ilişkileri, yetkinin kötüye kullanılması gibi durumlar sergilenmesi.” (K10, K, 5 yıl). 

“Ayrımcılık yaptıkları durumlar mesela bir öğretmen seçileceği zaman falan belli kriterler sunmadan yapılıyor 

bazen keyfi yeterli açıklama yapılmadan bunlar hoş olmuyor ya da öğretmeninin yanında durması gereken du- 

rumlarda durmuyor bazen müdürler… Öğretmen mutsuzsa öğrenci de mutsuz oluyor. Ayrımcılık yapıldığı durum- 

lar etik dışı gelir.” (K8, K, 15 yıl). 

“Ahlaka uygun gelmeyen insani algılar dışında birçok insanın tepki gösterebileceği davranışlarda bulunması ve 

kendine verilen yetkileri kendi çıkarlarına yarayacak insanlar için kullanması.” (K7, K,  yıl). 

“Sanırım güçlerini birazcık daha baskıcı olarak kullanmaları şeklinde tanımlayabilirim. Mobbinge uğramak 

tarzında davranışlar olabilir. Tabii ahlaka uymayan davranışlar da yine bazı gizlilik durumlarının ihlal edilmesi 

keza aynı şekilde sayılabilir.” (K5, K, 6 yıl). 

“Özellikle eğitim sektöründe eğitim camiasında en büyük problemlerden biri adil olma çalışan personele maalesef biz 

de bunu yaşadık gördük kendine yakın olan siyasi görüşü, dünya görüşü ya da aynı sendika mensubu olma anlamında 

ortak oldukları kendilerini yakın olanları tutma, kayırma davranışlarını sergilediklerini gördüm.” (K3, E, 19 yıl). 
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“Çok şeffaf olmaması, adaletli ve eşit davranmaması diye tanımlayabilirim. Şeffaflıktan uzak idarenin dışında 

alınan kararlarla hareket etmesi.” (K1, K, 9 yıl). 

Öğretmenlerin görüşlerinden elde edilen verilere göre okul müdürlerinin yönetici vasfını tam işletmeleri ve yö- 

netim disiplini çerçevesinde yaklaşım beklediklerini söylemek gerekir. 

4.2. Tema 2: Etik Dışı Davranışa Tepki 
 

Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına öğretmenlerin verdikleri tepkiler analiz edilen görüşme kayıtlarından 

saptanmıştır. İlgili soruya verilen yanıtlar tepkisel boyut içerdiği için etik dışı davranışa tepki şeklinde tema olarak 

belirlenmiştir. İfadeler incelendiğinde kategorik olarak susmak, uyarmak, şaşırmak, itiraz ve kişilerden soğuma 

olarak ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda katılımcı öğretmenlerin görüşlerine bakmak önemlidir. 

“Çoğu zaman susmak durumunda kaldığımız zamanlar oluyor. Çünkü o bizim idarecimiz olduğu için tabii ki ken- 

dimizi yeri geldiğinde savunuyoruz hocam aslında öyle değil böyle olması gerekiyor ama yine de bizi destekleyici 

olmayan tavırları olduğu zaman bazen işe giden insan şey diye düşünüyor ben ne kadar kendimi anlatsam da 

demek ki anlaşılmayacağım bu sebepten dolayı da sustuğumuz dönemler, zamanlar oluyor.” (K2, K, 4 yıl). 

“İşim konusunda hiç kimseye bir sıkıntı oluşturmadım ama bu tür davranışlar ile karşılaştığımız zaman birebir 

gidip bu konunun muhatabı müdürümse onunla konuştum.” (K3, E, 19 yıl). 

“Genellikle doğrusunu söylemeye çalışıyorum. Şöyle bir şey var karşındaki insanın gerçekten anlayabileceğini 

düşünüyorsam bunu yapıyorum ya da beni dinleyeceğini düşünüyorsan bunu yapıyorum yoksa hani bir şekilde 

söyleyip çekiliyorum çok fazla da diretmeyebiliyorum.” (K5, K, 6 yıl). 

“Öncelikle şaşırıyorsunuz bu tarz bir seviyeye gelmiş öğretmen arkadaşımız, idareci olarak gördüğünüzde şa- 

şırıyorsunuz ve beklemiyorsunuz böyle bir davranışı hatta öğretmenlere örnek olacak, öğrencilere örnek olacak 

diğer velilere örnek olacak bir insanın bu şekilde davranmasını yadırgıyorsunuz ister istemez.” (K6, K, 5 yıl). 

“İtiraz ederim yani hak neyse onun yanında durmaya çalışırım. Bundan önce bir kurumdaydım zaten bundan 

dolayı ayrıldım. Müdürümüzün etik dışı davranışlarından dolayı öğretmenlere zulüm etmesinden, bencilce hare- 

ketlerinden, zalimce davranışlarından dolayı tartışarak ayrıldım bu okula geldim.” (K9, E, 15 yıl). 

“Özellikle okullarda en sık karşılaştığım etik dışı davranışlar insan kayırma, böyle bir şeyle karşılaştığımda 

moralim ciddi derecede bozuluyor. Hem kurumdan, kişilerden soğumaya başlıyorum. Bu da motivasyonumu dü- 

şürüyor. Motivasyonumun düşmesi de iş performansıma yansıyor.” (K10, K, 5 yıl). 

4.3. Tema 3: Etik Dışı Davranışın Etkileri 

Okul müdürlerinin etik dışı davranış göstermeleri öğretmenlerde farklı etkilerin oluşmasına neden olabilmektedir. Bu 

etkilerin özellikle öğretmenlerde psikolojik etkilerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu durum etik dışı davranışın et- 

kileri temasının belirlenmesini gerekli kılmaktadır. Temanın kategorileri ise; çaresizlik, konsantrasyon bozukluğu, şaş- 

kınlık, değersizlik ve işten soğuma olarak saptanmıştır. Katılımcı öğretmenlerin görüşleri ise aşağıdaki gibi olmuştur. 

“Bazen çaresiz hissediyorum çünkü son kararı kendisi alıyor ve alınan karara çok fazla müdahale edemiyorsu- 

nuz. Biraz üzücü çünkü yaptırımınız yok düzeltmeye de gücümüz yok bazen işte o çaresizlik duygusu beni üzüyor 

onun dışında yapabileceğim ve düzeltebileceğim bir şeyse mutlaka yapmaya çalışıyorum… Biraz öğretmenler 

korkuyorlar, korktukları için de çok fazla gündeme getirmiyorlar.” (K1, K, 9 yıl). 

“Ben burada adil olunmadığını düşündüğüm zaman kırgın oluyorum, üzgün oluyorum. Çalışma şevkim, motivasyo- 

num, konsantrasyonum, her şeyim dağılıyor… Kendimi de açıkçası çalışıyormuş gibi hissetmiyorum. (K3, E, 19 yıl). 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

508 
 

 

“Kendimi tuhaf hissediyorum dediğim gibi yani idari amirden bu şekilde bir davranışın sergilenmesi şaşılacak 

bir olay ve yadırgıyorum ilk soruda da bahsettiğim gibi ister istemez kendim biraz çekimser yaklaşıyorum ona 

karşı. Konuşma tarzım olsun ona soracağım sorular da olsun bir mesafe koymaya çalışıyorum çünkü bu etik 

dışı davranış bana çok tuhaf geldiği için farklı alanlarda bu etik dışı davranışı tekrardan tekrarlanmayıp zor 

durumlarda kalmamak adına sonuçta bir hiyerarşik sistem var aramızda ama mesafe koymaya çalışırım açıkçası 

kendime ona göre ilişkimi sürdürmeye çalışırım.” (K6, K, 5 yıl). 

“En başta haksızlığa uğramış hissederim. Büyük ihtimalle kurum içinde bu davranış yapılıyorsa beni de etkiler bir 

şekilde bulunduğum ortamda ilgili olduğu için. Yaptığım işin karşılığını almıyormuş hissederim. Bu da beni değer- 

sizleştirir kendi bakış açıma göre. Haksızlığa uğrayan diğer arkadaşlarım için yaptığı işin karşılığını almadığı için, 

emeğine saygı gösterilmediği için değersiz hissederim. Hem kendime hem de yaptığım işe.” (K7, K,  yıl). 

“Değersiz hissediyorum. Yani böyle işe yaradığını biliyorsun ama kendini gerçek manada hiçbir şey yapmıyor- 

muş gibi, herhangi bir değerin yokmuş gibi, o kadar şey yaptım neden başıma bu kadar şey geliyor diyerekten 

kötü hissediyorum…. Bu da beni tabii ki daha daha işten soğumama sebep olaraktan kendimi kötü hissetmemi 

sağlıyor.” (K10, K, 5 yıl). 

“Herhalde tabii ki mutsuz hissederim. O ortamda çalışmak istemem… Açıkçası kim böyle bir şekilde çalışmak is- 

ter ki? Yani ahlaki değerlerimiz sonuçta mevcut yani millet olarak da belli değerlerimiz var…işte performansınızı 

düşürmeye kadar ne yazık ki gider.” (K4, K, 6 yıl). 

“Direkt okuldan tayin hakkı olsa da gitsem diye düşünüyorum. Gittiğiniz hiçbir yer mutlu etmiyor ama öyle bir 

hisse kapılıyorsunuz hani burada olmamalıyım. Hep daha iyisini arıyorsunuz ya daha adil bir ortam bulur mu- 

yum diye? Gerçekten öyle bir düşünceye kapılıyorum eğer mutsuzsam, ama mutluysanız okula keyifle gidiyorsu- 

nuz.” (K8, K, 15 yıl). 

“Tabii hayal kırıklığına uğramış hissediyorum ya da üzgün hissediyorum, sinirli hissediyorum kırgın durumlar 

oluyor etkilendim durumlar oluyor bir şekilde.” (K5, K, 6 yıl). 

Katılımcı öğretmenlerin ifadelerinde de görüleceği üzere okul müdürlerinin etik dışı davranışları yönetimsel bir 

problemi ortaya çıkarmakta ve performans noktasında sorunlara neden olabilecek boyutlara ulaşabilmektedir. 

Ayrıca öğretmenler üzerinde psikolojik olarak da etkileri saptanmıştır. 

4.4. Tema 4: Öğretmenlere Etik Dışı Davranışın Nedenleri 
 

Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmen görüşlerinin ele alındığı çalışmada müdürlerin bu 

davranışların nedenleri saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen verilere göre okul müdürlerinin etik dışı davranış 

sergilemelerinin nedenleri kategorik olarak; menfaat, cinsiyet ayrımcılığı, sarı zarfla tehdit, kayırma ve mobbing 

şeklinde belirlenmiş bu durum öğretmenlere etik dışı davranışın nedenleri temasını oluşturmuştur. Katılımcı öğ- 

retmenlerin görüşleri aşağıdaki gibidir. 

“Genel anlamda müdürler bir kesime daha yakın gibi duruyorlar bunun sebebi ikili ilişkiler olabilir bunun se- 

bebi düşünsel yakınlık olabilir bilemiyorum ya da sendikal yakınlık da olabilir ama menfaatlerin karşılıklı cevap 

bulabilmesi aslında kişileri birbirine daha yakın kılıyor. Öğretmenler arasında daha çok ayrımcılık yapıldığı 

izlenimini uyandırıyor. Ama bazen alenen oluyor bunlar bazen çok hissedilmeden yapılıyor… Parayı müdürlerin 

yönetmesi de bence etik değil orada çok iyi bir denetleme gerekiyor, iyi bir takip gerekiyor. Okul aile birliği de 

müdürlerin daha çok yönlendirmesi içerisinde hareket ettikleri için bence orada da zafiyet var. Onun dışında 

kişilere göre uygulamalar içerisinde olunması rahatsızlıklar verici.” (K1, K, 9 yıl). 
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“…Şunu da gördüm ücretli bir öğretmene istesem seni okuldan kovabilirim diyen müdür de gördüm. Hani insan 

böyle egosuna yenik düşer ya kendini kabul ettirmeye çalışır daha da hırslanır bu sefer baskı ve şiddet yoluna, 

mobbing yolunda gider bundan da kaynaklandığını düşünüyorum…” (K2, K, 4 yıl). 

“Hangi siyasi görüşte, hangi sendikada, ya da hangi inancın neresinde olduğuna bakılmadan yönetilmelidir ama 

maalesef okul müdürlerinin bu konuda çok başarılı olduklarını düşünmüyorum. Ayrım noktasında bunu uygulu- 

yorlar. Adil değiller. Kendilerine yakın olanları kayırıyorlar. Kendileri ile aynı düşüncelerde olmayan ama çok 

başarılı olanları da iş anlamında kullanıp, ödüllendirmiyorlar böyle de bir sıkıntıları var. Yine bunun dışında 

cinsiyet ayrımı söylemiştim yine söylüyorum. Hem cinslerine daha farklı davranıp, karşı cinste ki akranlarına ya 

da kurumda çalışanlara farklı davranan okul müdürleri gördüm.” (K3, E, 19 yıl). 

“Sadece matematikçiler ile ilgili ya da edebiyatçılar tarzı değil de işte matematikçilerden biriyle daha samimi olduğu 

gibi ailece görüşüyorlardır, arkadaşıdır ve onun işlerinde ona daha çok müsamaha gösterildiği gibi. Derslerini işte 

isteğine göre, pazartesileri işte boşaltmak istiyorsa boşaltarak bu şekilde ayarlandığını duydum.” (K4, K, 6 yıl). 

“Daha önceki okulumda mesela karşılaştığım bir durumdu zaten okulu bırakmak isteme nedenlerimden biri de 

buydu. Sarı zarfla tehdit etmişti mesela müdür. … en başta gücünü kötüye kullanmak çok büyük bir şey değil ama 

güçlerini kötüye kullanmaları çok rahatsız ediyor.” (K5, K, 6 yıl). 

“Bazı kişiler mesela hep aynı haklara sahip oluyor. Eşitsizlik yani. Eşitsizlik oluyor. Bu branş derslerinde, ben 

bunu ilköğretim çalışırken ders dağıtımında adaletsizlik olarak çok gördüm. İzin verme konusunda gördüm, 

tatil dönüşünde işte izinle birleştirme, rapor alma konusunda gördüm. Bazı öğretmenleri, eğer hoşlanmıyorsa 

sırf onda art niyet aradığını da gördüm müdürlerin. Dersine girmesi, açık araması, sürekli aynı kişinin üzerine 

oynarsınız ya, ya da bazı kişilerin davranışlarını örtbas eder. Ne yaparsa yapsın müdür onu iyi görür. İzinler 

konusunda çok ayrıcalık yapıldığına rastladım.” (K8, K, 15 yıl). 

“Mesela en basiti Mobingdir hocam. Mobing nedir? Ekstra görevler vererek yıldırma, yıpratma. Hani arkadaş 

ilişkilerinde de vardır ya çok sevdiğiniz, az sevdiğiniz, hiç sevmediğiniz o şekilde çok sevmediğiniz bir öğretmene 

görev vermezken, diğerine görev vererek.” (K9, E, 15 yıl). 

“En çok karşılaştığımız etik dışı davranış taraf tutma. Şimdi okul müdürleri genellikle özellikle yeni geldilerse 

kendi taraftarlarını oluşturma çabası içerisine giriyorlar. Burada da kendi istediği davranışları sergileyenler ve 

sergilemeyenler yani hakkını savunanları direkt olaraktan bir eleme süreci içerisine giriyorlar. Bu da ders prog- 

ramlarını hazırlarken, bir izin alacağımız zaman ya da ekstra bir işimiz düştüğünde onun tarafında olmayanlara 

kuralları gösterip, kendi arasıyla iyi olanlara hiç o kurallardan bahsetmeyip onların istediği şekilde program- 

larını ayarlama, izinlerini ayarlama gibi bir ayrımcılık söz konusu oluyor…. Ödüller verilirken de bu sertifika 

olsun başarı, performans vb.” (K10, K, 5 yıl). 

Öğretmenlere göre okul müdürlerinin etik dışı davranışlarının altında pek çok neden sıralamak mümkündür. Bu 

durum ödüllendirmelerde de etik dışı davranışın olabileceğini göstermektedir. 

4.5. Tema 5: Etik Dışı Davranışın Arka Planı 
 

Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarının arka planında neler olabileceğine ilişkin öğretmenlerin görüşleri de- 

ğerlendirilmiş kategorik olarak; koltuk kaygısı, ego tatmini, çıkarlar, güç gösterisi ve riskten korkma şeklinde 

belirlenmiş bu ifadeler etik dışı davranışın arka planı temasını oluşturmuştur. Katılımcı öğretmenlerin konuyla 

ilgili değerlendirmeleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. 
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“Müdürler biraz koltuk kaygısı güdüyor yani koltuklarının ellerinden alınmasından korkuyorlar dolayısıyla biraz da 

obsesif takılıyorlar yani biraz saplantılı oluyorlar, şüpheci yaklaşıyorlar o yüzden belki de eleştirilere açık olmamala- 

rının sebepleri de biraz da. İşte koltuklarına daha ya da güçlerini daha köklü ve daha sağlam kılabilmek için menfaat 

ilişkilerini girmeye başlıyorlar bu sefer yani oradaki varlıklarını koruyacak veya sürekliliğini sağlayacak kişiler veya 

gruplarla daha yakın olmak diğerlerini veya da tehdit gibi gördüğü kişilerle veya gruplarda çatışma noktasına gidi- 

yorlar. Bence obsesif takılıyorlar biraz yani gerçekten o konuda kaygıları çok fazla oluyor müdürlerin.” (K1, K, 9 yıl). 

“… müdür o koltuğa geçti tamam kazandı geçti sınavları, müdür oldu hani müdür sözünü geçirmeye çalışıyor 

tabii ki o idareci sözünü dinleyeceğiz biz onun, kurallara uyuyacağız. Hani insan böyle egosuna yenik düşer ya 

kendini kabul ettirmeye çalışır daha da hırslanır bu sefer baskı ve şiddet yoluna, mobbing yolunda gider bundan 

da kaynaklandığını düşünüyorum…. yani koltuğa oturduğun zaman insanın az çok karakteri insanoğluyuz ego 

denilen şey içimizde muhakkak bir savaş halinde ona yenik düşebiliyoruz.” (K2, K, 4 yıl). 

“Çıkarları hocam, bir kere en başta en temel çıkarları. İşlerini hızlı yürütme çabaları. Çünkü benim en yakınım- 

da okul müdürleri de var…” (K7, K, 11 yıl). 

“Bence en önemli neden yine kendi çıkarları. Kendi unvanını yükseltmek için yapıyordur bunu…” (K9, E, 15 yıl). 

“Bizim baktığımız zaman genellikle müdürlerin kendi çıkarları doğrultusunda davrandıklarını gözlemliyorum 

ben. Etik dışı davranışlarda kişinin böyle davranmasına sebep olan şey egosu, meslek ahlakının ötesine geçiyor. 

Bu nedenle de bireysel çıkarları daha ön planda tutmaya başlıyor. Bunun nedeni de tamamen ego yani bireysel 

çıkarlarını önde tutması. İşten çok kendini düşünmesi durumu…” (K10, K, 5 yıl). 

“Güçlü olduklarını göstermek, kontrolü sağlamak istiyorlar şimdi idareci olmakla yönetici olmak arasında bir 

fark var haliyle gücünü güzel kullanan gerçekten yöneten bir kesim var. Bir kesimde tehdit ederek ya da işte farklı 

yöntemler kullanarak öğretmenleri bazen hani yine duyduğum olaylardan öğretmenleri birbirine düşürerek yapı- 

lan şeylerden mesela…” (K5, K, 6 yıl). 

“Belki de orada duygularını karıştırıyor işin içerisine ondan ötürü diğerini kayırmacılığa başlamış olabilir. Arka- 

daşlığı bir tık üstte çıkmış olabilir. Profesyonelliği belki biraz daha geriye bırakmış olabilir işte…” (K4, K, 6 yıl). 

Okul müdürlerinin etik dışı davranmalarındaki arka planın öğretmenler tarafından değerlendirildiği ifadeler ince- 

lendiğinde özellikle çıkarların ve yönetici pozisyonunun getirdiği gücün kullanımda etik dışı davranışların ortaya 

çıktığı belirtilmektedir. 

BÖLÜM V. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 
5.1. Tartışma ve Sonuç 

 

Okul yönetimi, eğitim öğretim alanındaki kamu politikasının işletildiği bir yönetim kademesinin bulunduğu yapı 

olarak ifade edilebilir. Yönetim disiplinin argümanlarını da içerisinde barındıran bu yapıda yönetimin başı okul 

müdürüdür. Eğitim öğretim işi insan ilişkilerinin anlık yaşandığı bir sektör olması bakımından buradaki işleyişler- 

de ve davranışlarda etkiyen ve etkilenen birey veya grupların da olması beklenen bir durumdur. Davranış boyutu 

kendi içerisinde etik ve ahlaki davranışlarla birlikte bu olguların tersinin de yaşanması anlamına gelmektedir. Bu 

kapsamda yönetimin başı olarak okul müdürlerinin etik dışı davranışlarının konu edildiği bu çalışmanın amacı okul 

müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmenlerin görüşlerini almak ve değerlendirmelerinin nasıl olduğu- 

nu belirlemektedir. Çalışma problemin belirlenmesi ve tanımların yer aldığı giriş bölümüyle başlamakta ilgili alan 

yazından hareketle kavramsal bir çerçeve çizilerek araştırma alanı ve sonuç ve önerilerden oluşmaktadır. 
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Yapılan çalışmada görüşlerine başvurulan öğretmenlere yarı yapılandırılmış sorular iletilmiş elde edilen veriler 

içerik analizi kullanılarak kategorilere ulaşılmış, oluşan her kategori temaları meydana getirmiştir. Çalışmada 5 

tema ve bağlı kategorileri ortaya çıkarılmıştır. Katılımcı öğretmelerin görüşlerin doğrudan alıntılar yapılarak te- 

malar anlamlandırılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin demografik özellikleri ortaya çıkarılmış buna göre 2’si erkek 

10 öğretmenle görüşmeler gerçekleştirilmiş, kıdem yılları 4 ila 19 yıl arasında değişmektedir. Öğretmenlerin 3’ü 

yönetim kademesinin içerisinde olup müdür yardımcılığı yapmakta bunların 2’si yüksek lisans eğitimi de almış- 

tır. Öğretmenlerin ifadelerinin alan yazındaki kavramsal çerçeve ile örtüştüğü belirlenmiştir. 

Çalışmada elde edilen temalar değerlendirilecek olursa; etik dışı davranış kavramının öğretmenler tarafından nasıl 

anlamlandırıldığına yönelik değerlendirilmiş kayırma, mobbing, çıkarlar, ayrımcılık ve yolsuzluk şeklinde 

ifadelerle anlamlandırıldığı saptanmıştır. Bu durum etik dışı davranışın anlamlandırılması temasını meydana 

getirmiştir. Alan yazın incelendiğinde kamu yönetiminde etik dışı davranışların iki boyutlu olduğu belirlenmiştir. 

Buna göre yönetimsel bir etik dışı davranış olarak yolsuzluk, rüşvet, adam kayırma gibi yönetsel boyutlarla 

birlikte psikolojik boyut olarak da ayrımcılığın her türlüsü ve bir yıldırma aracı olarak belirli bir sürede devamlı 

şekilde devam eden psikolojik etkiyle mobbing yöneticilerin özellikle alt kademede çalışanlara yönelik etik dav- 

ranışları olarak görülmektedir (Herschovis ve Barling, 2010). 

Araştırmada öğretmenlerin okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına nasıl tepkiler verdikleri belirlenmeye çalışılmış- 

tır. Öğretmenler tarafından tepkilerin psikolojik boyutları özellikle ön plana çıkarılmıştır. Okul müdürünün etik dışı 

davranışlarına yönelik verilen tepkilere bakıldığında K1, K3 ve K9’un müdür yardımcılığı görevlerinde bulunmaları 

onların bu davranışlara sessiz kalmadıklarını göstermektedir. 3 müdür yardımcısı öğretmenin bu davranışlar karşısın- 

da itiraz ettikleri, sözlü olarak uyarılarda bulundukları ve bire bir görüşmeler yapmayı uygun buldukları ifadelerinde 

tespit edilmiştir. Bunun yanında yönetimde olmayan öğretmenlerin de büyük kısmının bir şekilde okul müdürünün 

etik dışı davranışlarını gördüklerinde tepkilerini açıkça ifade ettikleri elde edilen verilerden belirlenmiştir. 

Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmenlerin tepkilerinin yanında bu durumun öğretmenler 

üzerinde etkileri de söz konusu olmaktadır. Çalışmada öğretmenlerin etik dışı davranışlar karşısında nasıl etkilen- 

dikleri de saptanmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler etik dışı davranışın etkileri teması altında kategorik olarak 

ele alınmıştır. Özellikle katılımcı öğretmenlerin tamamında mesleki bir soruna dönüştüğü belirlenmiş olsa da 

müdür yardımcılığı görevindeki öğretmenlerin yapabileceklerinin sınırlı olduğuna inançları ve iş noktasında kon- 

santrasyon bozukluğuna yol açtığı yönündeki ifadeleri dikkat çekicidir. Wood ve arkadaşlarının (2013) ayrımcılık 

bağlamında yapılan bir araştırmada ayrımcılığa uğrayan çalışanların olumsuz etkilendikleri belirlenmiştir. 

Okul müdürlerinin etik dışı davranışları sadece öğretmenleri kapsamamakta okulda çalışan memur ve diğer çalı- 

şanları da etkilemektedir. Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmenlerin ifadeleri kapsamında 

özellikle etik dışı davranışın öğretmenlere yönelik boyutu da incelemede yer almaktadır. Bu bağlamda öğretmen- 

lere yönelik etik dışı davranışın nedenleri de belirlenmiştir. Müdür yardımcılığı görevi olan 3 öğretmenin özel- 

likle ayrımcılık ve cinsiyet ayrımcılığı, sendikal yakınlık ve adam kayırma şeklinde ifade ettikleri belirlenirken 

diğer katılımcı öğretmenlerin kendilerine yönelik etik dışı davranışların nedenleri arasında adil davranmama, sarı 

zarfla tehdit ve gücü kötüye kullanma gösterilebilir. Belirlenen etik dışı davranışın nedenlerinin tamamında yö- 

netim disiplini çerçevesinde ifadelerin olduğu belirlenmiştir. Kamu yönetimi bağlamında yöneticilerin çalışanlar 

üzerinde güç gösterisi ve işten attırmaya dayalı tehdit unsurlarına sıklıkla rastlanmaktadır. Pars’ın (2017) yaptığı 

çalışmada zorlayıcı gücün en fazla kullanılan güç temellerinden biri olarak tehdit de ön plana çıkmaktadır. 

Araştırmada okul müdürlerinin etik dışı davranışlarının arka planı öğretmenlerin ifadelerinden elde edilen verilerle 

belirlenmiştir. Okul müdürlerinin yönetici oldukları okuldaki etik dışı davranışların nedenleri saptanmaya 

çalışılmıştır. Okul müdürlerinin bulundukları görevi ve unvanı kaybetmemek amacıyla hareket ettikleri, buna dair 

kaygı duydukları, güç gösterisinde bulunma istekleri, çıkarları gözetme, görevi ego tatmini olarak kullanmakla 
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birlikte bu görevi risklerden kaçınmak amacıyla kullandıklarına dair öğretmenlerin inançları olduğu belirlenmiştir. 

5.2. Öneriler 
 

Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin ele alındığı bu çalışmada politika yapıcı- 

lara bu politikaların hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan uygulayıcılara ve çalışmanın kapsamı gereği alan 

yazına katkı sunan araştırmacılara yönelik öneriler sunulmaktadır. 

5.2.1. Politika Yapıcılara Öneriler 

• Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına yönelik öğretmen görüşleri göstermektedir ki; okul müdürle- 

rinin etik liderlik, etkili iletişim becerisi kazanma, çatışma yönetimi, insan ilişkileri bağlamında yetişti- 

rilmesi için politikaların uygulanması önerilebilir. Bu kapsamda MEB tarafından bu konulara dair kurs, 

seminer ve konferans gibi uygulamalarla okul müdürlerinin yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. 

• Okul müdürlerinin seçiminde liyakate bağlı kalınarak nesnel ölçütler kullanılarak atamaların yapılması 

önerilmektedir. 

• Öğretmenlerin sahip oldukları yasal haklarının neler olduğuna yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim- 

ler verilerek bilgilendirilmeleri sağlayacak uygulamaların devreye sokulması gereklidir. 

• Dünyada kendini kanıtlamış eğitim sistemleri modelleri incelenerek okul müdürlerine düşen görevler ye- 

niden belirlenebilir uluslararası bir form da yeniden yorumlanması önerilmektedir. 

5.2.2. Uygulayıcılara Öneriler 

• Öğretmenlerin etik dışı davranışlar karşısında başvurabilecekleri birimlerin oluşturulması ve etkili şekilde 

işletilmesi için gerekli özenin gösterilmesi önemlidir. 

• Kamu yönetimi bağlamında okul müdürlerinin performanslarının ölçülmesi objektif kriterler gözetilerek 

gerçekleştirilmeli, etik dışı davranışlarının tespitine yönelik uygulamalar gerçekleştirilmeli, böyle bir du- 

rumun tespiti halinde gerekli yaptırımın yerine getirilmesi önerilmektedir. 

• Okul müdürlüğü görevlerine atamalara ilişkin uygulayıcılara düşen görevler bağlamında atama kriterleri 

gözden geçirilmelidir. 

5.2.3. Araştırmacılara Öneriler 

• Okul müdürlerinin etik dışı davranışlarına dair öğretmenlerin görüşleri kapsamında yapılan bu araştırma 

nitel bir içerik analizi kapsamında yapıldığı için araştırma daha büyük katılımlı karma araştırma yöntemler 

kullanılarak yapılması araştırmacılara önerilmektedir. 

• Devlet okulu, özel okul kapsamında müdürlerin etik dışı davranışlarına ilişkin yeni çalışmalar yapılarak 

müdürlerin çalışma pratikleri karşılaştırmalı olarak incelenmesi önerilmektedir. 
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GİRİŞ 
 

31 Aralık 2019 tarihinde Dünya üzerinde ilk Covid-19 vakası görülmüş ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından vaka- 

ların artışıyla birlikte 11 Mart 2020’de salgın ilan edilmiştir (Dünya Sağlık Örgütü [WHO], 2020). Bu salgın sağ- 

lık başta olmak üzere birçok alanda etkisini göstermiş; eğitim faaliyetleri üzerinde önemli değişikliklere neden 

olmuştur (OECD, 2020). Covid-19 olarak adlandırılan Korona virüs salgını, dünyada eğitim kurumlarının kapan- 

masına yol açmıştır. Bu durum, eğitim-öğretim faaliyetlerinden faydalanan 1,6 milyar öğrencinin okullarından 

uzaklaşarak uzaktan eğitim ile sürece devam etmelerini zorunlu bir hâle getirmiştir (United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2020). Eğitimin devam ve sürekliliğini sağlayabilmek amacıy- 

la Türkiye’de de eğitim-öğretim faaliyetleri akademik temellerin atıldığı, okuryazarlık becerilerinin edinildiği 

ilkokul birinci sınıflarda (Ferah, 2005) dâhil olmak üzere “Distance Education” olarak adlandırılan “Uzaktan 

Eğitim” aracılığıyla gerçekleştirilmiştir (Bozkurt, 2020; Adıyaman, 2002). Öğretmenlerin uzaktan eğitim ile ilgili 

herhangi bir formal eğitim almamalarına, hazırlık yapmamalarına rağmen (Başaran, 2020) bu süreç Millî Eğitim 

Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen TRT EBATV ve EBA canlı ders uygulamaları ile birlikte birbirinden 

farklı birçok online platform ve uygulama aracılığıyla sürdürülmüştür. Uzaktan eğitim faaliyetleri üzerine ger- 

çekleştirilen bazı çalışmalarda süreçte bu öğretim faaliyetlerinin yaşanan ve var olan birçok olumsuz duruma 

rağmen devam etmiş olması takdirle karşılanmıştır (Duban ve Şen, 2020; OECD, 2020; Rasmitadila vd., 2020; 

Lestari ve Gunawan, 2020). Bununla birlikte bazı çalışmalarda eğitim kurumlarının kapalı olmasının çocuklar 

arasında eğitimde fırsat eşitsizliğine yol açtığından bahsedilmiş; bu durumdan özellikle sosyo-ekonomik düzeyi 

düşük olan ailelerin çocuklarının etkilendiği ifade edilmiştir (bk. Christakis, Cleve & Zimmerman, 2020; Zhang, 

Zhang, Fang, Wan, Tao & Sun, 2020; Levinson, Cevik & Lipsitch, 2020; Engzell, Frey & Verhagen, 2020). 

Eğitim alanında salgının küçük yaş grubuna muhtemel olumsuz etkileri, küçük yaş gruplarının uzaktan eğitim 

sürecine uyumlarının diğer yaş gruplarına göre zaman alıcı olması ve salgın sürecinde ilkokul birinci sınıf gibi 

önemli ve kritik bir sürece yönelik öğretmen deneyimlerine yönelik alan yazında yeterli çalışmaya rastlanmamış 

olması bu çalışmanın gerekçeleri arasında yer almaktadır. Ayrıca bu araştırmadan elde edilen sonuçların gelecekte 

öğrencilerde meydana gelebilecek muhtemel öğrenme krizlerinin belirlenip önlenebilmesi açısından ve salgın 

sonrası eğitime yön verebilmek amacıyla öğretmenlere, Millî Eğitim Bakanlığı yetkililerine ve akademisyenlere 

yol göstermesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir. Bu doğrultuda gerçekleştirilen araştırmada uzaktan 

eğitim sürecine ve çözümlere yönelik ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki araştırma sorularına yanıt aranmıştır: 
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1. İlkokul birinci sınıf öğretmenleri uzaktan eğitim sürecinde hangi zorlukları yaşamışlardır? 

2. İlkokul birinci sınıf öğretmenleri uzaktan eğitim sürecinde hangi platformları kullanmışlardır? 

3. İlkokul birinci sınıf öğretmenlerinin sürece yönelik önerileri nelerdir? 
 

YÖNTEM 

 
Araştırmanın Modeli 

 

Uzaktan eğitim sürecine ve bu sürece yönelik çözümlerin ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin görüşleriyle değer- 

lendirilmesini amaçlayan bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji (olgubilim) deseni ile tasar- 

lanmıştır. Olgubilim deseni, gündelik yaşamda farkında olduğumuz fakat ayrıntılı bir biçimde bilgi ve anlayışa 

sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır. Bu olgular kavram, olay, deneyim ya da algılar olarak var olmakta- 

dır. Fenomenoloji, olguların meydana getirdiği anlayışların temelini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır (Yıldırım 

ve Şimşek, 2016; Patton, 2018). Bu araştırma kapsamında ele alınan olgu, ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin 

uzaktan gerçekleştirmiş oldukları eğitim sürecini nasıl algıladıkları ve deneyimlerinden yola çıkarak bu sürece 

yönelik nasıl çözümler oluşturduklarıdır. 

Çalışma Grubu 
 

Bu araştırmanın çalışma grubunu kolay örnekleme yöntemine göre belirlenen, Türkiye’nin farklı illerinde sınıf 

öğretmenliği yapmakta olan ve ilkokul birinci sınıf düzeyini okutmakta olan 15 katılımcı öğretmen oluşturmakta- 

dır. Kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi, nitel araştırmalarda en sık kullanılan örnekleme yöntemi olmakla bir- 

likte tamamen mevcut olan, ulaşılması en hızlı ve kolay öğelere dayanmaktadır (Patton, 2005). Çalışma grubunda 

yer alan katılımcı öğretmenler, etik ilkeler göz önüne alınarak K1, K2, K3…, K15 olarak kodlanmıştır. 

Veri Toplama Aracı 
 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan ve iki alan uzmanı görüşleriyle bir 

form kullanılmıştır. “İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Görüşleri Formu” 

olarak adlandırılan form, yarı yapılandırılmış görüşme sorularından oluşmuştur. 

Veri Toplama Süreci 
 

Araştırmanın veri toplama sürecine başlamadan önce Google anketler aracılığıyla gönüllü katılım onayını içeren 

bir form oluşturulmuş ve çalışma grubunda yer alan katılımcılara elektronik ortamda iletilmiştir. Veri toplama 

sürecine başlamadan önce çalışma grubunda yer alan sınıf öğretmenleri ile araştırma öncesinde görüşülmüş ve 

çalışmanın amacı araştırmacılar tarafından açıklanmıştır. Öğretmenler ile görüşme formu aracılığıyla gerçekleş- 

tirilen görüşmeler, online ortamda bireysel olarak gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler, öğretmenlerin 

onayı alınarak video kaydı altına alınmıştır. Video aracılığıyla kayıt altına alınan görüşmeler, bütün öğretmen 

görüşmelerinin tamamlanmasının ardından Word programı kullanılarak yazılı dokümanlar haline getirilmiştir. 

Veri Analizi 
 

Araştırmadan elde edilen verilerin analizi içerik analizi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sınıf öğretmenleri 

ile yapılan görüşmeler, derinlemesine bir şekilde incelenmiş ve kodlama işlemi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen kod- 

lar aracılığıyla temalar oluşturulmuş; kod ve temalar düzenlenerek tablolaştırılmış ve bulgulara ulaşılmıştır. 
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BULGULAR 
 

Araştırmanın “Uzaktan Eğitim Sürecinde İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Yaşadığı Zorluklar Nelerdir?” 

sorusuna yönelik elde edilen temalar ve kodlar Tablo 1’de verilmiştir. 
 

Tablo 1. Uzaktan Eğitim Sürecinde Yaşanılan Zorluklar 

TEMA: 

YAŞANILAN 

GÜÇLÜKLER 

 
 

KOD Frekans 

(f) 

 

 

Teknoloji Kaynaklı 

 

 

 

 

Aile Kaynaklı 

 

 

 

 

Eğitim-Öğretim 

Süreci ve Ortamına 

Bağlı Sorunlar 

Teknolojik imkanların yetersizliği 8 

Defter kullanımının ekrandan yönetilememesi 5 

Öğrencilerin ekranda düşük ses tonu kullanması 1 

Köyde uzaktan eğitim derslerini yapamama 3 

Öğretmenlerin teknolojik bilgisinin süreci etkilemesi 1 

Çocukların kontrolsüz davranışları, ilgisizlikleri ve isteksizlikleri 4 

Aileden destek görülememesi 4 

Ailenin yanlış öğretim yapması 4 

Velilerin öğrencilerin çalışmalarına müdahale etmesi 2 

Ailenin süreci yönetememesi 1 

Hataları düzeltmede zorluk 4 

İlk Okuma Yazma ve Matematik gibi derslere yönelik konuların uzaktan 6 

eğitimde soyut kalması 

Yazma çalışmalarında büyük zorluklar yaşama 6 

Ders sürelerinin çok kısa olması 2 

Öğretim yöntem ve tekniklerini fazla kullanamama 1 

Derse katılmayan öğrencilerin okuma yazmaya geçememesi ve matematikte 3 

öğrenme kayıplarının olması. 

Tablo 1’de ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde yaşadıkları zorluklara yer verilmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde birinci sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları zorlukların “Teknoloji Kaynaklı”, “Aile Kaynak- 

lı” ve “Eğitim-Öğretim Süreci ve Ortamına Bağlı Sorunlar” olmak üzere 3 ana tema altında toplandığı görülmek- 

tedir. Teknoloji kaynaklı zorluklar teması altında öğretmenler en çok teknolojik imkanların yetersiz olduğunu 

ifade etmişlerdir. Bununla birlikte öğretmenler öğrencilerin defter kullanımlarının ekrandan yönetilemediğini 

ve çocukların kontrolsüz davranışları, ilgisizlikleri ve isteksizliklerinin olduğunu belirtmişlerdir. Aile kaynaklı 

teması kapsamında öğretmenler en çok bu süreçte aileden destek görülemediğini ve ailelerin yanlış öğretim ger- 

çekleştirdiklerini söylemişlerdir. Eğitim-öğretim süreci ve ortamına bağlı sorunlar teması altında ise en çok İlk 

Okuma Yazma ve Matematik gibi derslere yönelik konuların uzaktan eğitimde soyut kaldığı aynı zamanda yazma 

çalışmalarında büyük zorluklar yaşandığını söylemişlerdir. Öğretmen görüşlerine ilişkin alıntı örnekleri şu şekil- 

dedir: “Uzaktan eğitim sürecinde kesintilerle dolu bir süreç geçirdik. Köyde çalışan bir öğretmen olarak eğitimin 

çoğu zaman yapılamadığını bile belirtmek istiyorum (K5).”“……Velilerden hiç destek göremedim. Aileler yok. 

Birinci sınıflarla tek amacım okuma ve yazmayı öğretebilmekti. Matematik zaten hiç yok (K8).” Araştırmanın 

“Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin Kullandıkları Platformlar” sorusuna yönelik elde edilen görüşler Tab- 

lo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2. Uzaktan Eğitim Sürecinde Kullanılan Platfromlara/Uygulamalara İlişkin Görüşler 

TEMA KOD Frekans 

(f) 

Okulistik 8 

Youtube 5 

EBA 8 

Morpa Kampüs 5 

Telegram/Çalışkan Arı/Z Kütüphane 1 

Matific 2 

Wordwall 8 

Whatsapp 8 

Kullanılan Platformlar, 

Sosyal Medya ve 

Uygulamalar 

Perculus 1 

Google Teams 3 

Google Classroom 2 

Toy Theater/Padlet 1 

Kahoot 3 

Zoom 9 

Okuyorum Uygulaması/Bip 1 

Çarkıfelek/learningapps 1 

Ders Ekranda/Sebit VCloud/ Skype 1 

Quizizz 2 

Google Meet 1 

Platform Kullanamama 2 

Derslerin işlenişinin, ödev paylaşımını ve ölçme değerlendirmenin 5 

kolaylaşması 

Platformların Sürece 

Olumlu Etkisi 

Materyallerin uzaktan eğitimde kolay ve erişilebilir olması 4 

Platformların ilgi çekici olması/eğlenceli etkinlikler sunması 3 

Yönetim hakimiyetinin öğretmende olması (ses ve görüntüleri açıp 4 

kapatabilme) 

 

 

 
Platformların Sürece 

Olumsuz Etkisi 

Öğretmenin ön hazırlık yapma gerekliliği 1 

Teknolojik yetersizliği olanların derslere erişememesi 2 

EBA’nın alt yapı yetersizliği 2 

Videolarda ses problemi 1 

Telefondan bağlanan çocukların ekrana odaklanamaması 2 

Çocuğun kamerayı ve sesini kapatıp gitmesi 1 

Kesinti ve bağlantı sorunları 1 

Küçük yaş gruplarında platformları kullanmada güçlük 4 

Tablo 2’de ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde kullandıkları platformlara/uygulama- 

lara ilişkin görüşlerine yer verilmiştir. Tablo 2 incelendiğinde öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde Okulis- 

tik, Zoom, WhatsappYoutube, EBA, Morpa Kampüs, Matific, Toy Theater, Kahoot, Quizizz gibi birden çok ve 

birbirinden farklı platformu kullandığı görülmektedir. Öğretmenler, bunlar içerisinden en çok Zoom, Whatsapp, 

Okulistik ve Wordwall platform/uygulamalarını kullandıklarını ifade etmişlerdir. Birinci sınıf öğretmenleri bu 

platformların derslerin işlenişinin, ödev paylaşımını ve ölçme değerlendirmeyi kolaylaştırması; materyallerin 
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uzaktan eğitimde kolay ve erişilebilir olmasını sağlaması ve yönetim hakimiyetinin öğretmende olması (ses ve 

görüntüleri açıp kapatabilme) gibi olumlu etkilerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Bunun yanı sıra öğretmenler 

küçük yaş gruplarında platformları kullanmada güçlüklerin olduğunu, telefondan bağlanan çocukların ekrana 

odaklanamadıklarını, EBA’nın alt yapı yetersizliğine sahip olduğunu ve teknolojik yetersizliği olan öğrencilerin 

derslere erişemedikleri gibi platformların süreçteki olumsuz etkilerine yönelik görüşlerini de belirtmişlerdir. Öğ- 

retmen görüşlerine ilişkin alıntı örnekleri şu şekildedir: 

“EBA, Zoom, Kahoot, Quizizz, Wordwall, SebitVCloud gibi farklı platformları kullandım (K3).”, “Platformlarla 

ders işlerken özellikle küçük yaş grubunda yüz yüze etkileşim olmadığı için istenen verimi alamadık. Birinci 

sınıflar dersleri takip edemediler. Ya da olması gereken gibi takip edip katılamadılar derse (K5).” Araştırmanın 

“İlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Çözüm Önerileri” soruna yönelik görüşlerinden 

elde edilen temalar ve kodlar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Uzaktan Eğitim Sürecine Yönelik Öneriler 

TEMA  KOD Frekans (f) 

Online platform kullanım seminerlerinin düzenlenmesi  5 

Öğretmenlere Yönelik 

Öneriler 

Veli-okul iş birliğinin ve ilişkisinin güçlendirilmesi 3 

Müfredat yetiştirme baskısından kurtulma 1 

Öğretmenlerin planlama yapması ve etkinlik hazırlaması 2 

Öğretmenlerin yeterli teknolojik imkanlara kavuşturulması 4 

Velilerin ses esaslı ilk okuma yazma konusunda bilgilendirilmesi, 11 

veli desteğinin artırılması 

Velilere Yönelik Öneriler 
Velilere dijital okuryazarlık eğitimi verilmesi 1 

Çocuklara evde uygun ortam oluşturma 1 

Öğrencilerin derse devamını sağlamak için yasal yaptırımların 1 

uygulanması 

Millî Eğitim Bakanlığı’nın gerekli teknolojik imkân ve alt yapıyı 13 

sağlaması 

Millî Eğitim Bakanlığı’na 

Yönelik Öneriler 

Eğitim platform ve portallarının ücretsiz ve erişilebilir olması 3 

İlkokul kademesinde eğitimin yüz yüze yapılması 2 

Sürece uygun materyal geliştirilmesi 4 

Fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması 7 

Kazanımların basitleştirilerek müfredatın azaltılması 1 

1.sınıfların okula 7 yaşında başlaması (1 yıl erteleme) 1 

Ders sürelerinin uygun hale getirilmesi 2 
 

 

Tablo 3’te ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecine yönelik önerilerine yer verilmiştir. Tablo 

3 incelendiğinde öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecine yönelik görüşlerinin “Öğretmenlere Yönelik”, “Velilere 

Yönelik” ve “Millî Eğitim Bakanlığı”na yönelik olmak üzere 3 ana tema altında toplandığı görülmektedir. Öğret- 

menlere yönelik teması altında öğretmenlerin meslektaşları için en çok online platform kullanım seminerlerinin 

düzenlenmesi düzenlenmesine yönelik görüş belirttikleri görülmektedir. Bununla beraber öğretmenlerin yeterli 

teknolojik imkanlara kavuşturulması ve veli-okul iş birliğinin ve ilişkisinin güçlendirilmesi gibi görüşler de bu 

tema kapsamında yer almaktadır. Öğretmenler, velilere yönelik teması altında en çok velilerin ses esaslı ilk okuma 

yazma konusunda bilgilendirilmesi- veli desteğinin artırılması görüşünü ifade etmişlerdir. Millî Eğitim Bakanlı- 
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ğı’na yönelik önerilerde ise öğretmenler tarafından en çok Millî Eğitim Bakanlığı’nın gerekli teknolojik imkân 

ve alt yapıyı sağlaması gerektiğini söylemişlerdir. Bununla birlikte fırsat ve imkân eşitliğinin sağlanması, sürece 

uygun materyal geliştirilmesi ile eğitim platform ve portallarının ücretsiz ve erişilebilir olması gibi görüşler de 

bu tema altındaki öğretmen görüşleri arasında yer almaktadır. Öğretmen görüşlerine ilişkin alıntı örnekleri şu 

şekildedir: “Uzaktan eğitimde bütün dersler için ihtiyaç duyulan teknolojik alt yapı sağlanmalı (K7).”, “Eğitim 

yüz yüze devam etmeli. Salgın süreci bu şekilde devam eder ve uzaktan eğitim devam ettirilirse birinci sınıfların 

bu süreçte 1 yıl okula geç başlamaları kanaatindeyim (K4).” 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

Uzaktan eğitim sürecine ve çözümlere yönelik ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin araştırılmasını 

amaçlayan bu çalışma sonucunda ilkokul birinci sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde çeşitli zorluklar 

yaşadıkları ve bu zorlukların teknoloji, aile ve eğitim-öğretim ortamına bağlı olduğu belirlenmiştir. Öne çıkan 

görüşler ailelerden destek görülememesi, ailelerin yanlış eğitim vermesi, teknolojik koşulların elverişsizliği, İlk 

okuma Yazma ve Matematik derslerine yönelik konuların uzaktan eğitimde soyut kalması şeklindedir. Bu sonuç 

ilkokul birinci sınıflarda uzaktan eğitim vermenin güçlüklerini ortaya koymaktadır. Öğretmenler tüm imkânları 

zorlayarak dersleri çeşitli platformlar vasıtasıyla işlemeye çaba gösterseler bile öğrencilerin motivasyonlarının 

düşük olması ve ailelerin de yeterli desteği verememesinin sürecin yönetimini güçleştirdiği anlaşılmıştır. Uzaktan 

eğitim sürecinde birinci sınıf öğretmenlerinin farklı platform/uygulamaları kullandıkları görülmüş; öğretmenler 

bu platformların sürece yönelik bir takım olumlu ve olumsuz yansımalarının olduğunu ifade etmişlerdir. Öğret- 

menler, tüm bu süreci göz önünde bulundurduklarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin ilerleyen süreçte daha ve- 

rimli ve eksiksiz bir şekilde gerçekleşebilmesi için uygulayıcılar olarak meslektaşlarına, velilere ve Millî Eğitim 

Bakanlığına yönelik önerilerde bulunmuşladır. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar doğrultusunda aşağıda 

belirtilen öneriler sunulmuştur: 

1. Öğretmenlere salgın, afet gibi beklenmeyen durumlarda gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerine yönelik hazır- 

lamak üzere tekno-pedagojik alan bilgisini de kapsayan hizmet içi eğitimler verilebilir. 

2. İlkokul birinci sınıf öğrencileriyle özellikle İlk Okuma-Yazma ve Matematik derslerinde meydana gelen eksik- 

liklere yönelik telafi eğitimler gerçekleştirilebilir. 

3. Gelecekteki araştırma ve araştırmacılara yönelik olarak uzaktan eğitim sürecinde deneyimlenenler diğer sınıf 

düzeyleri, sınıf düzeylerindeki dersler ve eğitimin diğer paydaşları bakımından değerlendirilebilir. 
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İlerleyen teknolojinin en ulaşılabilir parçası olarak cep telefonları günlük hayatın önemli bir parçası haline 

gelmiştir. Başta iletişim kolaylığı olmak üzere, mobil olma, her an çevrimiçi olabilme gibi özellikleri ile 

cep telefonları, hemen her insanın iş hayatından eğlence anlayışına kadar birçok alanda kullanılmaya devam 

etmektedir. Akıllı cep telefonlarının insan hayatına sunduğu kolaylıklar ve avantajlar ile birlikte, yeni sorun 

alanları ve olumsuzluklar da yaratması olağan hale gelmiştir. Bu olumsuz durumlardan bazıları; Akıllı Telefon 

Bağımlılığı, Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (GKK-FoMO) ve Problemli Telefon Kullanımıdır. Bu araştırmada bu 

üç değişken üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir. Yapılan çalışmalar, belli kriterler (yıl, dil, değişkenler, 

yöntem) sonrasında içerik analizi yöntemi ile bir arada sunulmuştur. Araştırma konularını oluşturan FoMO, akıllı 

telefon bağımlılığı ve problemli telefon bağımlılığı kavramlarının hangi değişkenler ile ilişkili olduğu, çalışma 

gruplarının ne olduğu, yöntemlerinin ve kullanılan ölçme araçlarının neler olduğu verilerek araştırma sonuçlarını 

bir arada sunmak bu araştırmanın temel amacını oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında, bahsedilen kavramlar 

üzerine İngilizce dilinde yapılan araştırmalar dahil edilmiştir. Araştırmada, Google Scholar, Science Direct, ISI 

Web of Science, Assosindex ve Ebsco veri tabanları taranmıştır. Araştırmada, bulunan makaleler de herhangi bir 

dergi sınıflamasına gidilmemiştir. Makaleleri araştırırken tarama butonlarına, aranacak kelime(ler) kısmına 

“FoMO”, “akıllı telefon bağımlılığı ” ve “problemli telefon kullanımı” anahtar sözcükleri yazılarak literatür 

taraması gerçekleştirilmiştir. Belirtilen kriterler doğrultusunda seçilen makaleler, yayımlandığı yıl, hangi ülkede 

gerçekleştirildiği, araştırma türü (nicel, nitel veya her ikisi birden), örneklem, çalışma alanı, kullanılan veri 

toplama araçları ve kullanılan değişkenler açısından analiz edilmiştir. Analize tabi tutulan makaleler iki 

araştırmacı tarafından ayrı ayrı incelenerek tablo halinde verilmiştir. Yapılan içerik analiziyle araştırılan konula- 

rın eğilimlerinin ne yönde, araştırmaların hangi konularla ilişkili olarak yapıldığı, yayımlandığı yılı, hangi ülkede 

gerçekleştirildiği, araştırma türü (nicel, nitel veya her ikisi birden), örneklem, çalışma alanı ve kullanılan değiş- 

kenler açısından tespit edilmeye çalışılmış, çıkan sonuçlar sayısallaştırılmış ve yorumlanmıştır. 

ABSTRACT 

As the most accessible part of advancing technology, mobile phones have become an important part of daily life. 

Mobile phones continue to be used in many areas, from business life to entertainment especially in the ease of 

communication, with features such as being mobile and being online at any time. Along with the conveniences 

and advantages offered by smart mobile phones to human life, it has become commonplace to create new prob- 

lem areas and negativities. Some of these negative situations are; Smartphone Addiction, Fear of Missing Out 

(FOMO) and Problematic Phone Use. In this study, studies on these three variables have been examined. The 
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studies have been presented together with the content analysis method after certain criteria (year, language, vari- 

ables, method). The main purpose of this research is to present the research results together by giving the variab- 

les FOMO, smartphone addiction and problematic phone addiction, which constitute the research subjects, what 

the study groups are, what the methods and measurement tools are used. Within the scope of this study, studies 

conducted in English on the mentioned concepts have been included. In the research, Google Scholar, Science 

Direct, ISI Web of Science, Assosindex and Ebsco databases have been scanned. In the research, the articles 

found have not classified in any journal. While searching the articles, a literature search have been carried out by 

typing the keywords “FOMO”, “smartphone addiction” and “problematic phone use” in the search buttons. The 

articles selected in line with the specified criteria have been analyzed in terms of the year they were published, the 

country in which they were conducted, the type of research (quantitative, qualitative or both), sample, study area, 

data collection tools used and variables used. The articles subjected to analysis being examined separately by two 

researchers have been presented in a tabular form. With the content analysis, it have been tried to determine in 

what direction the trends of the researched subjects were, in relation to which subjects, the year of publication, 

the country in which they were conducted, the type of research (quantitative, qualitative or both), the sample, the 

field of study and the variables used, the results have been digitized. and interpreted. 

GİRİŞ 
 

İçerisinde yaşadığımız yüzyıl bilgiye ve iletişime cep telefonlarıyla kolayca ulaşabileceğimiz bir döneme dönüş- 

müştür. İnternetin her zaman ve her yerde cep telefonları aracılığıyla kullanılma özelliği cep telefonu kullanı- 

mını hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Statica (2020) bilgilerine göre dünya çapında akıllı 

telefonların sayısı 3 milyara ulaştığı ve bu sayınında çok ciddi bir şekilde artacağı düşünülmektedir. Wearesocial 

(2020) verilerine göre ise dünyadaki 7,9 milyar toplam insan olduğu bu sayının 5.19 milyarının yani % 67’sinin 

mobil telefon kullanıcısı olduğu ortaya çıkmıştır. Dünya genelindeki cep telefonlarıyla internete bağlanma oranı 

diğer araçlarla karşılaştırıldığında % 53’ lük bir rakam olduğu bulunmuş bu sayı da insanlar en çok cep telefonları 

ile internete bağlandığını göstermiştir. 

TÜİK’in “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” (2019) ise Türkiye’deki cep telefonu kullanan 

birey sayısını 81 milyona ulaştığını göstermiştir. Bu sayı ise ülke nüfusunun %91’ine denk gelmektedir. Yapılan 

araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de yaklaşık 52 milyon insanın sosyal medya kullanıcısı olduğu ve 44 milyona 

yakın kişinin ise sosyal medya uygulamalarına cep telefonlarıyla girdikleri ortaya çıkmıştır. Cep telefonlarının 

dünyada ve ülkemizde bu kadar yaygın bir şekilde kullanımı kuşkusuz birçok alanda kolaylık ve rahatlığa neden 

olmaktadır. Yoğun bir şekilde kullanılan bu cihazların insan hayatının birçok alanında da köklü değişikliğe yol 

açtığı ve bu durumunda bireylerin hayatlarını olumsuz bir şekilde etkilediği düşünülmektedir. Bu olumsuzluk- 

lardan bazıları FoMO (GKK), akıllı telefon bağımlılığı ve problemli akıllı telefon kullanımıdır. 

Cep telefonların hayatımıza ciddi bir şekilde girmesiyle birlikte sosyalleşme, bilgi alma ve birçok ihtiyaç bu ci- 

hazlarla giderilmektedir. Bu kadar önemli hale gelen cihazlar artık yeni bir iletişim kültürü oluşturmuştur. Birey- 

ler artık telefonlar vasıtasıyla sosyal medya sitelerine daha fazla girebilmekte ve telefonlarına ulaşamadığı zaman 

da belirli kaygılar yaşamaktadırlar. Bu kaygılardan biri Türkçeye Gelişmeleri Kaçırma Korkusu (GKK) diye çev- 

rilen FoMO (Fear of Missing Out)’dur. İnsanlar, internet aleminde ve sosyal medyada olan olaylara yönelik bir 

şeyleri kaçırmamak, kimin neler paylaştığını sürekli öğrenmek ve bu ortamların dışında kalmamak için sürekli 

bir şekilde telefonlarını ve sosyal ağlarını kontrol etmektedirler. Bu durumda bireylerin telefon ve sosyal ağlarda 

çok fazla vakit geçirmelerine neden olan bir bağımlılık türü geliştirmelerine GKK’ye neden olabilmektedir (Gök- 

ler ve ark., 2016; Yıldırım ve Kişioğlu, 2018). Przybylski ve arkadaşları (2013), GKK’yi bireylerin psikolojik 
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ihtiyaçları karşılamak için sosyal medyaya ile meşgul olmasına neden olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmacılar, 

sürekli sosyal medya ile meşgul olan insanların başkalarının sosyal medyada paylaştıkları güzel hayatlarına yö- 

nelik endişe geliştirdiklerini ifade etmiş ve bu durumu da GKK olarak değerlendirmişlerdir. GKK, yoğun sosyal 

medya kullanımıyla toplumda sıklığı artan bir durum, güncel olayları takip etme ve sosyal ağlarında olabildiğince 

gezinme davranışları olarak değerlendirilebilir (Sarıbay ve Durgun, 2019). Bireylerin GKK eğitim, psikolojik ve 

sosyal hayatlarını olumsuz etkilemektedir (Hayran ve Anik, 2021; Lee ve ark., 2020; Kim ve ark. 2020; Hetz ve 

ark., 2015, Elhai ve ark., 2018; Kartol ve Peker, 2020; Al-Furaih ve Al-Awidi, 2021). 

Akıllı telefon bağımlılığının ne olduğu konusunda yaygın bir tanım bulunmamasına rağmen, telefondan ayrıla- 

mama, sürekli bir şekilde telefonu kontrol etme ve yoğun bir şekilde telefon kullanımından kaynaklı olumsuz 

durumlar bu bağımlılık türü ile ilişkilendirmek mümkündür. Telefonlarda yer alan her an her yerde internete bağ- 

lanma özelliği telefonlara yönelik bağımlılığı arttırıcı bir etki olarak gösterilebilir (Sevgi, 2013).Telefonlardaki 

internet kullanımı arttıkça akıllı telefon bağımlılığı da artmaktadır (Kuyucu, 2017). Akıllı telefon bağımlılığı 

bireylerin fiziksel, bilişsel, psikolojik, eğitim ve sosyal alanlarını olumsuz etkilemektedir (Daysal ve Yılmazel, 

2020; Boumosleh ve Jaalouk, 2017; Nayak, 2018; Sinsomsack ve Kulachai, 2018). 

Mok ve arkadaşları (2014) problemli akıllı telefon kullanımını telefonların kontrolsüz ve yoğun bir şekilde kul- 

lanmak, kullanılmadığı zaman oluşan yoksunluk belirtileri ve oluşan olumsuz etkilere rağmen kullanımın devam 

etmesi olarak tanımlamışlardır. Kaymaz ve Şakiroğlu (2020) ise problemli telefon kullanımını telefon kullanımı ile 

ilgili bireylerde umutsuzluk gözlemlenmesi, psikolojik zorlukların olması, aşırı bir şekilde kontrolsüz telefon kul- 

lanımı, gündelik hayatta ve ilişkilerde problemler yaşanması ile ilişkilendirmişlerdir (Kaymaz ve Şakiroğlu, 2020). 

Yoğun bir şekilde kullanılan akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle beraber bazı olumsuz durumlarla da karşılaş- 

maktayız. Bu durumların başında GKK, akıllı telefon bağımlılığı ve problemli telefon kullanımı gelmektedir. İngilizce 

alan yazıda bu konularla ilgili çalışmalar belirli kriterle seçildikten sonra elde edilen makaleler yayımlandığı yıl, hangi 

ülkede gerçekleştirildiği, araştırma türü (nicel, nitel veya her ikisi birden), örneklem, çalışma alanı, kullanılan veri top- 

lama araçları ve kullanılan değişkenler açısından analiz edilmesi ve makalelerin sonuçlarının sunulması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM 

Bu araştırmada GKK, akıllı telefon bağımlılığı ve problemli telefon kullanımı ile İngilizce dilinde yazılan maka- 

leleri incelemek amacıyla içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma yöntemlerinden olan içerik anali- 

zi, nitel veri analizi yapılırken yoğun bir şekilde kullanılan araştırma yöntemlerdendir. İçerik analizi birbirleriyle 

ilişkili olan belirli kriterlere göre seçilmiş kaynakların detaylı bir şekilde incelemek amacıyla uygulanan bir 

araştırma yöntemidir. (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Bu araştırmayı gerçekleştirebilmek için şu adımlar izlenmiştir: 

1. Araştırma hedefleri oluşturulduktan sonra araştırma konularını oluşturan “FoMO, akıllı telefon bağımlılığı ve 

problemli telefon kullanımı” kavramları literatürde hangi konularla ilişkili olarak çalışıldığı incelenmiştir. Bu 

konulara ilişkin eğilimler, çalışma grupları ve araştırma türlerinin neler olduğu tespit edilmiştir. 

2. İkinci aşamada hangi dil seçilmesine karar verilmiş ve en fazla yayının literatürde İngilizce olarak yapılması 

nedeniyle araştırmaya, bahsi geçen kavramlar üzerine İngilizce yapılan çalışmalar dahil edilmiştir. 

3. Araştırmada kapsamına alınan veri tabanları ise: Google Scholar, Science Direct, ISI Web of Science, Assosin- 

dex ve Ebsco veri tabanları olarak belirlenmiştir. 

4. Dergi bazında sınıflandırmaya gitmeyerek alan yazında daha fazla çalışmanın araştırmaya dahil edilmesi amaç- 

lanmıştır. 

5. “FoMO”, “akıllı telefon bağımlılığı ” ve “problemli telefon kullanımı” kavramları tırnak işareti kullanılarak 

belirlenen veri tabanlarında aramalar gerçekleştirilmiştir. 
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6. “FoMO, akıllı telefon bağımlılığı ve problemli telefon” kavramları ile yapılan taramalar; Google Scholar, 

Science Direct, ISI Web of Science, Assosindex ve Ebsco veri tabanlarında ayrı ayrı yapılmıştır. 

7. Belirtilen kriterler doğrultusunda seçilen makaleler, yayımlandığı yıl, hangi ülkede gerçekleştirildiği, araştırma 

türü (nicel, nitel veya her ikisi birden), örneklem, çalışma alanı, kullanılan veri toplama araçları ve kullanılan 

değişkenler açısından analiz edilmiştir. 

8. Belirlenen veri tabanlarında yapılan aramalar sonucunda tam metnine ulaşılan çalışmalar araştırmaya dahil 

edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda bulunan veriler tablo haline getirilerek sistematik bir şekilde ortaya kon- 

muştur. Yapılan incelemeler her iki yazar tarafından ayrı ayrı kontrol edilmiştir. Yapılan içerik analiziyle araş- 

tırılan konuların eğilimleri ne yönde, araştırmalar hangi konularla ilişkili olarak yapılandırılmış, yayımlandığı 

yıl, hangi ülkede gerçekleştirildiği, araştırma türü (nicel, nitel veya her ikisi birden), örneklem, çalışma alanı ve 

kullanılan değişkenler açısından tespit edilmeye çalışılmış, çıkan sonuçlar sayısallaştırılmış ve yorumlanmıştır. 

BULGULAR 
 

Araştırma kapsamında ele alınan kriterler sonucunda ulaşılan makaleler incelenerek bulgular bu bölümde ortaya 

konmuştur. Yapılan içerik analizi sonucunda, kriterlere uyan ve araştırmaya dahil edilen toplam makale çalışması 

35 adet olmuştur. Ulaşılan makalelerin yıllara göre dağılımını gösteren tablo aşağıdaki gibidir. 

Tablo 1. Yıllara göre dağılım 
 

Yıllar Makale sayısı Yüzdelik 

2020 11 31,4 

2019 14 40,1 

2018 6 17,1 

2017 2 5,7 

2016 2 5,7 

Toplam 35 %100 

 
Yapılan araştırmalar sonucunda FOMO ve akıllı telefon bağımlılıkları ile ilgili yapılan çalışmalarda 2020 yılın- 

da 11 makale % 31,4, 2019 yılında 14 % 40,1, 2018 yılında 6 % 17,1, 2017 yılında 2 %5,7 ve 2016 yılında 2 

% 5.7 makale olduğu görülmüştür. Araştırmada analize dahil edilen makalelerin gerçekleştirildiği yıllara göre 

dağılımının yanı sıra hangi ülkelerde araştırmaların yürütüldüğü sorusuna ilişkin analizler ise aşağıdaki tabloda 

verilmiştir. 

Tablo 2. Ülkelere göre dağılım 
 

Ülkeler Makale sayısı Yüzdelik 

Almanya 

Amerika 

2 

7 

5,7 

20,2 

Çin 7 20,2 

İtalya 

Türkiye 

3 

8 

8,5 

22,7 

Diğerleri 8 22,7 

Toplam 35 %100 

 

 
 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

529 
 

 

Araştırılan makalelerin ülkelere göre dağılımı incelendiğinde Almanya 2 % 5,7, Amerika 7 % 20,2, Çin 7 ma- 

kale % 20,2, İtalya 3 % 8,5, Türkiye 8 %22,7 ve diğer ülkelere göre dağılım da ise 8 %22,7 olduğu görülmüştür. 

Yapılan araştırmalarda hangi yöntemlerin kullanıldığına dair yapılan incelemeler sonucunda elde edilen bulgular 

aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 3. Yönteme göre dağılım 
 

Yöntem türü Makale sayısı Yüzdelik 

Nicel 31 88,7 

Nitel 1 2,8 

Karma 3 8,5 

Toplam 35 %100 

 
Makalelerin hangi yöntemleri kullanarak oluşturulduğuna bakıldığında nicel çalışmalar 31 %88,7, Nitel çalışma- 

lar 1 %2,8 ve hem nicel ve hem nitel yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar ise 3 %8,5 olduğu görülmüştür. Analize 

dahil edilen makalelerin yöntemlerinde belirtilen örneklemler dikkate alındığında, çalışmaların hangi evren ve 

örneklemleri seçtiği, hangi yaş grubuna yöneldiği sorusuna yönelik bulgular aşağıdaki gibidir. 

Tablo 4. Örneklem grubuna göre dağılım 
 

Örneklem grubu Makale sayısı Yüzdelik 

Lise öğrencileri 10 28,5 

Üniversite öğrencileri 18 51,3 

Genel nüfus 7 20,2 

Toplam 35 %100 

 
Makalelerin oluşturulduğunda hangi örneklem grubunu çalışmaya dâhil edildiğine bakıldığında lise öğrencileri 

10 %28,5, üniversite öğrencileri 18 %51,3 ve genel nüfus 7 %20,2 olduğu ortaya çıkmıştır. 

Bağımlılık konusu farklı bakış açıları ve farklı bilim alanları tarafından incelendiği için yapılan araştırmaların hangi 

alanlarda yürütüldüğü sorusuna yönelik bulgular tablo olarak aşağıda verilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, 

ortaya konulan araştırmaların dört farklı alanda sınıflandırılmasının uygun olacağı tespit edilmiştir. Bu alanlarda 

ortaya konulan araştırmalar ağırlıklı olarak psikoloji ver psikiyatride alanlarında olduğu ve yöntemsel olarak farklı- 

lıklar olsa da bakış açısı olarak benzer durumlara sahip oldukları için bu alanlar tek başlık altında toplanmıştır. 

Tablo 5. Çalışma alanlarına göre dağılım 
 

Çalışma alanı Makale sayısı Yüzdelik 

Psikiyatri ve psikoloji 24 68,5 

Eğitim 4 11,4 

Bilgisayar ve mühendislik 4 11,4 

Ekonomi 3 8,5 

Toplam 35 %100 

Makalelerin hazırlandığı çalışma alanlarına göre inceleme yapıldığında, psikiyatri ve psikoloji bölümünde 24 

%68,5, eğitim alanında 4 % 11,4, bilgisayar ve mühendislik alanında 4 % 11,4 ve ekonomi alanında 3 %8,5 ma- 
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kale olduğu görülmüştür. 

Yapılan araştırmalarda kriter olarak belirlenen değişkenlerin hangi değişkenler ile daha çok ele alındığı ve ilişki- 

lerin ortaya konduğu sorusuna ilişkin bulgular aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Tablo 6. Değişkenlere göre dağılımlar 
 

Değişkenler Makale sayısı Yüzdelik 

Cinsiyet 30 85,7 

Yaş 27 77,1 

Depresyon 7 20,2 

Anksiyete 6 17,1 

Etnisite 6 17,1 

Akıllı telefon kullanımı 17 48,5 

Sosyal medya 21 60,0 

Okul türü ve derecesi 10 28,5 

Anne baba eğitim/iş 10 28,5 

Uyum 1 2,8 

Sıkılganlık 1 2,8 

Narsistlik 1 2,8 

Ruminasyon 1 2,8 

Uyku 1 2,8 

İyi oluş 3 8,5 

Nevrotiklik 2 5,7 

Dışa dönüklük 2 5,7 

Dürüst olma 2 5,7 

Erteleme 1 2,8 

Olumsuz etki 4 11,4 

Sorumluluk 3 8,5 

Olumlu etki 2 5,7 

Diğerleri 17 48,5 

Yapılan çalışmada makalelerin değişkenlerine yönelik bulgularında: cinsiyet 30 %85,7, yaş 27 %77,1, depresyon 

7 %20,2, anksiyete 6 % 17,1, etnisite 6 %17,1, akıllı telefon kullanımı 17 %48,5, sosyal medya 21 %60,0, okul 

türü ve derecesi 10 %28,5, anne baba eğitim/iş 10 %28,5, uyum 1 %2,8, sıkılganlık 1 %2,8, narsistlik 1 %2,8, iyi 

oluş 8,5, nevrotiklik 2 %5,7, dışa dönüklük 2 %5,7, dürüst olma 2 %5,7, erteleme 1 %2,8, olumsuz etki 4 %11,4, 

sorumluluk 3 %8,5, olumlu etki 2 %5,7 ve diğerler değişkenler 17 %48,5 olarak ortaya çıkmıştır. 

Yapılan çalışmada ilgili alanla yazılan makalelerde gelişmeleri kaçırma ölçeği 33 makale de kullanılmış olup 

toplam makalelerin %97,2 oluşturmaktadır. Makalelerde kullanılan bir diğer ölçme aracı ise gelişmeleri kaçırma 

özelliği durum ölçeği olup 1 makalede kullanılmıştır ve toplam makalelerin %2,8’ini oluşturmaktadır. 
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TARTIŞMA VE SONUÇ 

Hayatımızın her noktasında artık olmazsa olmaza dönüşen, toplumların hareketliliğinden bireysel davranışlara 

kadar birçok yönden insanları etkileyen teknoloji, sosyal ağlar ve özellikle cep telefonları insan hayatını kolaylaş- 

tırmaya ve birçok işi aynı anda yapmamızı sağlamaktadır. Sosyalleşmenin yanı sıra yemek siparişinden alışverişe 

kadar birçok farklı alanda kullandığımız bu teknolojiler, hayatlarımıza sağladığı kolaylıkların yanında bazı deza- 

vantajlı durumların da hayatımıza girmesini sağlamıştır. Yeni bağımlılık türlerinin ve davranışsal bozuklukların 

ortaya çıkmasına da neden olmaktadır. Son zamanlarda yapılan araştırmalar teknoloji kullanımı üzerine yeni 

kavramlar, önleme çalışmaları, müdahale programları ve yeni yöntemleri ortaya koymaktadır. FoMO (GKK), cep 

telefonu bağımlılığı ve problematik telefon kullanımı gibi kavramlar da bu süreçte ortaya çıkan ve araştırılan 

konuların başında gelmektedir. Bu bağlamda, yapılan çalışmaların incelenerek bir çatı altında toplanılması so- 

nucunda elde edilen veriler önceki bölümlerde sunulmuştur. Yapılan araştırmaların gençler üzerine yoğunlaştığı 

ve belli değişkenler ile ilişkilendirildiği görülmüştür. Bu araştırmada ulaşılan 35 çalışma incelendiğinde, son 

yıllarda FoMO (GKK), akıllı telefon bağımlılığı ve problemli teflon kullanımı ile ilgili çalışmaların hız kazandığı 

ve arttığı gözlemlenmiştir. Çalışmaların %87’si son yıllarda yapıldığı ve gün geçtikçe de akıllı telefonlar ve bu 

telefonların oluşturduğu olumsuz durumlara yönelik çalışmalarda artış sağlandığı gözlemlenmiştir. İncelenen 

makalelerde çalışmaların Amerika, Çin ve Türkiye’de yoğun şekilde araştırıldığı görülmüştür. Çin ve Ameri- 

ka’nın dünyadaki akıllı telefon kullanımında ilk üç sırada yer alması bu kavramların bu ülkelerde neden daha 

fazla çalışıldığını açıklayabilmektedir (Stattisca, 2020). 

Söz konusu kavramlarla ile ilgili en fazla çalışmanın psikiyatri ve psikoloji (%68,5) alanında olduğu gözlem- 

lenmiştir. Bu durumda bu kavramların en çok bireylerin ruhsal durumuna etki ettiği ve çalışmaların yoğunlukla 

bu alanda yoğunlaştığı söylenebilir. Daha sonra eğitim 4 (11,4) ve bilgisayar alanında 4 (%11,4) ve ekonomi 3 

(%8,5) alanlarında yapıldığı görülmektedir. 2020 yılına ait verilere göre Türkiye’de mobil telefonlarla geçirilen 

süre, günlük ortalama 4 saat olarak belirtilmiştir. 16-64 yaş arası soysal medya kullanıcıları sosyal ağlarda günde 

3 saate yakın vakit harcamaktadır. Türkiye’de 60 milyonu aşkın internet kullanıcısı, 55 milyona yakın sosyal 

medya kullanıcısı ve 77 milyona yakın kayıtlı mobil telefon bulunmaktadır. Dünyada internet kullanan birey sa- 

yısı 4.54 milyara ulaşmış ve bu sayı dünya nüfusunun yarısından fazlasını teşkil etmektedir. Sosyal ağ kullanan 

birey sayısı ise 3.80 milyarı ve mobil telefon kullanıcı sayısı 5.19 milyarı aşmıştır. Mobil telefon kullanan birey 

sayısı dünya nüfusunun %67’sini teşkil etmektedir. Dünyada ve Türkiye’de akıllı telefon kullanan birey sayısı 

artarken, bilgisayar, tablet ve benzeri araçları kullanan sayısı azalmaktadır (wearesocial.com, 2020). İncelenen 

makalelerde en çok kullanılan örneklem grubu da akıllı telefonu en çok kullanılan gruplar olmuştur. Bu gruplar 

üniversite öğrencileri 18 %51,3 ve lise öğrencileri 10 %28,5 olmuştur. 

İncelenen araştırmaların sonuçları dikkate alındığında yapılan bu inceleme çalışmasının sonucunun daha iyi 

anlaşılması mümkün olacaktır. Bu bağlamda, Pemayun ve Suralaga (2019) GKK ve akıllı telefon bağımlılığının 

phubbing üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu bulmuşlardır. Wolniewicz, Rozgonjuk ve Elhai (2019) 

çalışmalarında GKK’nin problemli telefon kullanımı, kaygı, depresyon ve can sıkıntısı ile yüksel oranda ilişkili 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Elhai, Yang, Fang, Bai ve Hall (2019) GKK ile anksiyete, akıllı telefon kullanımı 

sıklığı ve problemli akıllı telefon kullanımı yoğunluğu arasında anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna varmışlardır. 

Elhai, Gallinari, Rozgonjuk ve Yang (2020) yapmış oldukları araştırmada GKK ile depresyon, anksiyere ve 

problemli akıllı teledon arasında önemli bir ilişkinin olduğunu bulmuşlardır. 

Lo Coco, Salerno, Franchina, La Tona ve Di Blasi (2020) problemli telefon kullanımı ile GKK arasında ciddi bir iliş- 

kinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Traş ve Öztemel (2019) GKK’nin akıllı telefon bağımlılığı, facebook kullanım 

yoğunluğu ve akıllı telefon bağımlılığının olumsuz sonuçları üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu bulmuşlardır. Li, 

Griffiths, Mei ve Niu (2020) GKK ve akıllı telefon bağımlılığının uyku kalitesini bozduğunu ve olumsuz duygu du- 
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rumlarına yol açtığı bulgusuna ulaşmışlardır. Rozgonjuk, Elhai, Ryan ve Scott (2019) GKK’nin günlük aktivitelerde 

bozulmalara yol açtığı ve yüzeysel öğrenme üzerinde etkili olduğunu bulmuşlardır. Elhai, Levine, Alghraibeh, Alafnan, 

Aldraiweesh ve Hall (2018) GKK ile yaş, cinsiyet, ırk, depresyon, anksiyete, stres, ruminasyon, can sıkıntısı ve prob- 

lemli akıllı telefon kullanımı arasında önemli bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Elhai, Levine, Dvorak ve 

Hall (2016) GKK ile akıllı telefon bağımlılığı arasında ciddi bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Fuster, Chamarro ve Oberst (2017) mobil telefon bağımlılığı ve sosyal network ağ kullanımı ile GKK arasında 

önemli bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Swar ve Hameed (2017) GKK’nin karşılanmamış psikolojik ihtiyaçlar 

ve akıllı telefon bağımlılığı ile ilişkisi bulunan yüksek oranda sosyal medya kullanımı üzerinde önemli bir etkisi 

olduğu sonucuna varmışlardır. O’Connell (2020) GKK’nin akıllı telefon bağımlılığı, anksiyete ve depresyon ile po- 

zitif iyi oluş ve bilinçli farkındalık ile de negatif yönlü bir ilişkisinin olduğunu bulmuştur. Coşkun ve Muslu (2019) 

sosyal medya kullanımı sıklığı ile GKK arasında ciddi bir bağ olduğu sonucuna ulaşmıştır. Büyükbayraktar (2020) 

akıllı telefon bağımlılığı ile FOMO arasında bir bağ olduğunu bulmuştur. Gezgin, Hamutoğlu, Sezen Gültekin ve 

Yıldırım (2019) Nomofobi ve akıllı telefon kullanımı süresinin FOMO ile önemli bir ilişkisinin olduğunu bul- 

muşlardır. Wolniewicz, Tiamiyu, Weeks ve Elhai (2018) problemli akıllı telefon bağımlılığı ve sosyal akıllı telefon 

kullanımın GKK’yi yordadığını bulmuşlardır. Wang ve arkadaşları (2019) haset ve problemli akıllı telefon kulla- 

nımının GKK ile ciddi bir ilişkisinin olduğu sonucuna varmışlardır. Wang ve arkadaşları (2019) yapmış oldukları 

başka bir çalışma da GKK akıllı telefon bağımlılığı ve heyecan arama isteği ile ilişkili olduğunu gözlemlemişlerdir. 

Long, Wang, Liu ve Lei (2019) çalışmalarında problemli akıllı telefon kullanımı ve narsiszm ile GKK arasında 

anlamlı bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Brown, George ve Rickwood (2020) GKK’nin araba sürer- 

ken mesaj akıllı telefon ile ilgilenmeyi, mesaj göndermeyi ve okumayı etkilediğini bulmuşlardır. Gezgin (2018) 

GKK ile akıllı telefon bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bulmuştur. Servidio (2019) GKK’nin 

problemli akıllı telefon kullanımı ve öz kontrolle ilişkili olduğunu bulmuştur. Tunc-Aksan ve Akbay (2019) GKK 

ile akıllı telefon bağımlılığı arasında anlamlı bir ilişkinin olduğunu bulmuşlardır. Appel, Krisch, Stein ve Weber 

(2019) GKK’nin yürürken sosyal medya ile ilgilenme ve yürürken dikkatin dağılması ile ilişkili olduğunu 

bulmuşlardır. Liu ve Ma (2018) GKK ile problemli akıllı telefon kullanımı ile sosyal ağ kullanımı bağımlılığı 

arasında önemli bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Adelhardt, Markus ve Eberle (2018) nörotizm ve teknolojik 

anksiyetenin GKK ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Yuan, Elhai ve Hall (2020) GKK’nin depresyon ve prob- 

lemli akıllı telefon kullanımı ile ilişkili olduğunu ortaya çıkarmışlardır. 

Sonuç olarak, akıllı cep telefonlarından akıllı evlere kadar internet ve teknolojinin dahil olduğu birçok alan ile 

birlikte hayatlarımız çokça kolaylaşmaktadır. Bunun yanı sıra sosyalleşme ve eğlence alanı olarak da hayatımı- 

za dahil olan bu alanlarda çok fazla vakit geçirmeye başlamak olumsuzluklar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 

çalışmada incelenen kavramlar dikkate alındığında, bu olumsuzlukların hemen her insanın hayatına etki ettiği ve 

ruhsal yönden insanları etkilediğini söylemek mümkündür. Başka insanların neler yaptığını takip etmek, diğer 

insanların hayatlarını merak etmek, gerçek hayatta bulunamayan haz duygularının tatmin edilmesi gibi birçok 

farklı nedenlerden ötürü sürekli çevrim içi olmaya çalışmak insanların hayatını zorlaştırmaktadır. 

Çalışmalarda en çok kullanılan GKK ölçeği Przybylski, Murayama, Dehaan ve Gladwell, (2013) tarafından 

geliştirilen 5’li likert tipli 19 maddeden oluşan ölçektir. Diğer ölçek ise bir makalede kullanılan Wegmann, 

Oberst, Stodt ve Brand (2017) tarafından geliştirilen 12 maddeli GKK özellik durum ölçeğidir. Bu kadar 

güncel bir konuda çalışmaların sadece bir ölçek üzerinde yoğunlaşmasının yetersiz olacağı düşünülmekte ve 

bu konudaki çalışmaların daha çeşitli ölçme araçları ile ölçülmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, 

bundan sonra yapılacak bir çalışmada, yöntem olarak meta analiz kullanılarak etki büyüklüğü elde edilebilir ve 

yapılan çalışmaların sonuçları daha anlaşılır şekilde ortaya konabilir. 
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ÖZET 

COVİD-19 pandemisi nedeniyle mevcut şartlarda birçok üniversitede eğitim-öğretim süreçleri uzaktan eğitim 

yoluyla sağlanmaktadır. Örgün eğitimden online eğitim süreçlerine keskin bir şekilde geçişin, öğrenciler üzerinde 

psikolojik ve psikososyal yönlerden farklı düzeylerde etkileri bulunmaktadır. Bu durum da öğrencilerin uzaktan 

eğitimdeki başarılarını ve memnuniyet düzeylerini etkilemektedir. Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, 

uzaktan eğitimin ve yüz yüze eğitimin etkililiğini inceleyen çalışmaların bulgularının tutarsızlık gösterdiği dikkat 

çekmektedir. Afet dönemlerinde kullanılan en etkili yöntem olduğu bilinen online eğitim modelinin senkron ders 

işleme sisteminin de yüz yüze eğitime daha yakın bir method olduğu ve sosyal etkileşimin artmasında daha etkili 

olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda, afet dönemlerinde uygulanan online eğitim sürecinde senkron ders yön- 

temlerine ağırlık verilmesinin, öğrencilerin algıladıkları sosyal desteği, stresle baş etme becerilerini ve bilişsel 

esneklik kapasitelerini arttıracağı ve yalnızlık duygularını azaltacağı söylenebilir. Tüm araştırma sonuçlarından 

hareketle bu çalışmanın temel amacı, online eğitimin üniversitelerdeki etkili kullanım alanlarını ve öğrenciler 

üzerindeki bilişsel, psikolojik ve sosyal etkilerini ortaya koymaktır. 

ABSTRACT 
 

Due to the COVID-19 pandemic, education processes in many universities are provided through distance educa- 

tion under current conditions. The acute transition from formal education to online education processes has had 

psychological and psychosocial effects on students at different levels. This situation also has affected the success 

and satisfaction levels of students in distance education. When the studies in the literature are examined, it is 

noteworthy that the findings of the studies examining the effectiveness of distance education and face-to-face 

education are inconsistent. It is known that the synchronous lesson processing system of the online education 

model, which is known to be the most effective method used in disaster periods, is a closer method to face-to-face 

education and more effective in increasing social interaction. In this respect, it can be said that focusing on syn- 

chronous teaching methods in the online education process applied during disaster periods will increase students’ 

perceived social support, ability to cope with stress and cognitive flexibility capacity, and reduce their feelings of 

loneliness. Based on all the research results, the main purpose of this study is to reveal the effective usage areas 

of online education in universities and its cognitive, psychological and social effects on students. 

1.Giriş 
 

Eğitim alanında sosyal mesafeyi korumayı sağlayabilecek en iyi uygulamanın uzaktan eğitim ortamı olduğu ve 

online eğitimin özellikle viral dağılımı yoğun yaşayan tüm ülkelerde kabul gördüğü ve eğitim konusunda yöneti- 

ciler ve uzmanlar tarafından da en çok tercih edilen yöntem olduğu bilinmektedir. Dünyada son 20 yıldır bilgi ve 

iletişim teknolojilerinin eğitim kurumlarında gerek akademik gerekse idari alanda kullanıldığı bir dijital dönüşüm 
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yaşanmaktadır ve John Seely Brown, araçların bilimi yönlendirdiğini belirtmektedir. Brown, Wired Dergisindeki 

söyleşisinde teori değil, deney değil, “araçların” yeniliğin hızını ve doğasını tamamen değiştirdiğini ifade etmek- 

tedir (Brown, 2000). 

Covid-19 ile dünyada yaşanan son durum ise sadece araçların değil koşulların da bilimi yönlendirdiği bir durum- 

dur. Dünya üniversiteleri yüz yüze eğitimi sürdürme riski yüzünden öğrencilerine uzaktan eğitimle ulaşma yo- 

lunu seçmekte, devletler de bu tarz öğrenmeyi zorunluluk haline getirerek bu yolun daha da aktif kullanılmasını 

teşvik etmektedir. Çin gibi salgından yoğun derecede etkilenen ülkelerde üniversite eğitimi uzaktan eğitim yön- 

temiyle sürdürülmekte, eğitimin aksamaması adına bu gibi ülkelerde online eğitim ağı platformlarının kullanımı 

önerilmektedir (Wang vd., 2020b). 

Uzaktan eğitimin önemli bir özelliği, öğretmen ve öğrenen öğrenme süreci boyunca fiziksel olarak ayrılsa bile 

başarılı öğretimin gerçekleşebilmesidir (Galusha, 1997). Uzaktan öğrenme, yerden ve zamandan bağımsız olarak 

sunulabilen, bireylere yönelik eğitsel materyallerin elektronik ortamda uygun ve esnek olarak yapılandırılabilme- 

si, güncellenebilmesi ve farklı teknolojileri öğrenme sürecine katabilmesi, 7/24 kullanılabilmesi gibi özellikleri 

içeren çağdaş ve etkin bir öğrenme biçimidir. Uzaktan öğretim, zaman içerisinde evrimini tamamlamış, e-öğren- 

me ya da dijital öğrenme denen kavrama ayrılmıştır. Uzaktan öğrenme, senkron ve asenkron olarak gerçekleşe- 

bilir ve farklı uygulamalarla zenginleştirilebilir. 

Uzaktan eğitim deneyimi kullanıcılar ve sunan taraf bakımından değerlendirilmelidir. Hatta bir anlamda çevrimi- 

çi öğrenmeye ilişkin iletişimin alıcı ve verici tarafındaki deneyim olarak değerlendirilebilir. Buna ilişkin olarak 

uzaktan eğitimin öğretici tarafı ve öğrenen tarafının algısı ve yaklaşımları birbirinden farklı olmaktadır. Gerek 

öğrenci gerekse öğretici tarafın önyargıları ve tutumları da uzaktan eğitim deneyimini etkilemektedir. Yüz yüze 

öğrenmeye alışkın öğrenenler ve öğreticiler bu anlamda eğer teknoloji kullanımı konusunda yetkin değillerse 

zorlanabilmekte, bir de uzaktan eğitim sunan kanallarda altyapı vb. eksiklikleri dolayısıyla istenilen programlar 

çalıştırılamadığında da verimsizlik gibi konular sıkıntı yaratabilmektedir. Konuya ilişkin olarak önyargılı yak- 

laşımlar da öğrenen ve öğreticilerin dışında yöneticilerden de kaynaklanabilmektedir. Deneyim ve bilgi sahibi 

olmayan yöneticilerin de bu konuda sınırlı kaldıkları ya da kaçındıkları görülmektedir. Diğer tarafta teknolojinin 

getirdiği kullanım kolaylıkları ve gelişime açık yöneticilerin de bu konuya sıcak bakmaları, çevrimiçi ortamlarda 

bireylerle etkileşime öncülük etmektedir. 

Öte yandan günümüzde öğrencilerin teknolojilere olan yatkınlıklarının fazla olması da öğreticilerin işini 

kolaylaştıran ögelerdendir. İlgili literatürde uzaktan/ online eğitim süreçlerinin öğrenciler üzerindeki etkilerini 

inceleyen birçok çalışma bulunmaktadır. Öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin memnuniyetini ve algıladıkları 

öğrenme çıktılarını incelemek için düzenlenen araştırmada, öğrencinin kişisel motivasyonu, öğrencinin öğrenme 

stili (bilgileri okuma veya öğrendiklerini yazma), öğretim elemanın bilgisi, geribildirim alma ve etkileşimli 

öğrenme gibi süreçlerin uzaktan eğitim alan öğrencilerin memnuniyet düzeyini etkilediği görülmüştür (Eom 

ve Wen, 2006). Bir başka çalışmada ise, öğrenci-öğretmen etkileşimi, öğrenci-içerik etkileşimi ve internet öz- 

yeterliliğinin öğrenci memnuniyetinin birer göstergesi olduğu ifade edilmektedir (Kuo vd., 2013). 

Uzaktan eğitimde demografik değişkenler, sosyal varlık (social presence) ve öğrencilerin öğrenme memnuniyeti 

arasındaki ilişkinin incelendiği diğer bir çalışmada, online eğitim sisteminin entegrasyonu ve öğretim eleman- 

larının öğretim teknikleri ve bilgilerinin, öğrencilerin öğrenme memnuniyetinin önemli yordayıcılarıdır. Farklı 

bir çalışmada ise, uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci başarısındaki etkenlerin, öğrencinin bilgisayara istediği 

zaman ulaşabilme imkanı, motivasyonu, uzaktan eğitim ile ilgili algısı ve etkileşim düzeyi olduğu bulunmuştur 

(İbicioğlu ve Antalyalı, 2005). 
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Bu bağlamda, uzaktan eğitimde senkron öğrenme yöntemlerinin kullanılmasının öğrencilerin memnuniyet düze- 

yi üzerinde etkili olduğu düşünülebilir. Bununla birlikte ilgili literatürde uzaktan eğitim ile örgün eğitim süreçle- 

rini karşılaştıran çalışmalar da yer almaktadır. Ashby, Sadera ve McNary (2011) yüz yüze, uzaktan ve karma (her 

ikisini de içeren) olmak üzere üç farklı öğretim metodunun öğrencilerin başarısı üzerindeki etkilerini incelemiş 

ve yüz yüze eğitim verilen öğrencilerin uzaktan eğitim alan ve karma gruplardaki öğrencilere kıyasla daha fazla 

yetersizlik sergilediklerini gözlemlemişlerdir. Uzaktan eğitim alan gruptaki öğrencilerin, diğer iki gruba göre 

daha fazla geçer not aldıkları görülmüştür. Ayrıca, uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim süreçlerini karşılaştıran bir 

metanaliz çalışması, uzaktan eğitim yönteminin yüz yüze eğitime göre daha etkili olduğunu ortaya koymaktadır 

(Şahin ve Tekdal,2005). Buna karşın, Cao and Sakchutchawan (2011), uzaktan eğitim alan öğrencilerin derslere 

ilişkin memnuniyet düzeylerinin yüz yüze eğitim alanlardan daha az olduğunu savunmaktadır. İbicioğlu ve An- 

talyalı’nın (2005) çalışmaları da, önceki çalışmanın bulgularıyla tutarlı olarak yüz yüze eğitim alan öğrencilerin 

uzaktan eğitim alanlara göre daha başarılı olduklarını göstermektedir. 

2. Uzaktan Eğitimin Psikolojik Etkileri 
 

Üniversite öğrencileri içinde bulundukları gelişim dönemleri bakımından pek çok alanda gelişimlerini 

sürdürmektedirler (Santrock, 2011). İçinde bulunduğumuz durumun zorlayıcı koşulları ve beraberinde getirdiği 

kısıtlamalar düşünüldüğünde, üniversite öğrencileri bu süreçten ruhsal ve zihinsel yönden etkilenen önemli bir 

örneklem grubunu oluşturmaktadır.Üniversite öğrencilerinin COVID-19 salgınından olumsuz etkilendiğini 

gösteren çalışmalar mevcuttur. Çin’de genel topluma uygulanan bir araştırmada, üniversite öğrencilerinin 

COVID-19 salgınından olumsuz etkilenmeleri (stres, kaygı ve depresyon belirtileri gösterme) nedeniyle müdahale 

gerektiren bir örneklem grubunu oluşturdukları düşünülerek evde karantinaya alınmış üniversite öğrencilerinin 

kampüslerine döndükten sonra da salgının travmatik etkilerini yaşamamaları adına çeşitli terapiler uygulanmaya 

başlamıştır (Wang vd.,2020a). 

Karantina sürecinin etkilerini inceleyen bir çalışmada ise, (Wang vd., 2011) 2009 yılındaki H1N1 salgınında 

Çin’de yakınlarından birinin salgına yakalanması sebebiyle yedi gün karantinaya alınan üniversite öğrencileri hiç 

karantina deneyimi olmayan üniversite öğrencileriyle karşılaştırılmış ve iki grubun genel zihinsel sağlık ve trav- 

ma sonrası stres belirtileri bakımından farklılaşmadıkları bulunmuştur. Fakat COVID-19 salgını nedeniyle daha 

geniş bir kitleye daha uzun karantina süreleri uygulandığı düşünüldüğünde, karantinanın özellikle bazı bireylerde 

ciddi sorunlara yol açacağı öngörülebilir. Yine salgınların üniversite öğrencileri üzerindeki etkilerini inceleyen 

bir diğer araştırma, olumsuz etkilerin varlığı ile ilgili bilgilerin çelişkili olduğunu ortaya koymuştur. Hollanda’da 

2020 Mart ayından başlayan COVID-19 salgınının üniversite öğrencileri üzerindeki etkilerini incelemek için, 80 

öğrenciye 2 hafta boyunca günde 4 kez nasıl hissettikleri sorulmuştur (Fried, Papanikolaou ve Epskamp, 2020). 

Ölçeklerin uygulandığı süreçte üniversiteler kapalı, toplu ulaşım araçlarını kullanmak ve toplu halde dışarıda 

bulunmak yasaktır. İki haftalık süreçte öğrencilerin genel zihinsel sağlık sorunlarında bir değişme olmamıştır. 

Ayrıca beklenmedik biçimde öğrenciler, sosyal etkinliklerinde değişme olmamasına rağmen, günden güne yal- 

nızlıklarının azaldığını bildirmişlerdir. Buna rağmen öğrencilere zihinsel sağlıklarında kötüleşme olup olmadığı 

doğrudan sorulduğunda, kötüleşme olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışma, akut etkilere kanıt sunmasa da salgının 

kalıcı etkilerinin olma ihtimalini düşündürmektedir. 

Yüz yüze öğrenme ortamlarında yapılan çeşitli çalışmalar, öğrenme sırasında başkalarıyla olan ilişkilerin (genel- 

likle sosyal bağlam olarak adlandırılır), üniversite öğrencilerinin algıladıkları yükümlülükler üzerinde önemli rol 

oynadığını göstermiştir (Fredericks vd., 2004). Sonuçlar, katılımın üç boyutunu sistematik olarak dikkate alma- 
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salar da sosyal desteğin (öğretmenlerden, akranlardan, arkadaşlardan veya aileden) ve akran grubu içinde ve bir 

öğrenme kurumu içinde sosyal entegrasyonun, davranışsal, duygusal ve bilişsel yönleriyle öğrenciler üzerinde 

etkili olduğu bilinmektedir (Vayre veVonthron, 2016). Ancak, özellikle çevrimiçi öğrenmeye odaklanan çalışma- 

larda (bu durumda, yüksek öğrenimdeki öğrenciler) yalnızlık ve tecrit duygusunun daha çok okuldan ayrılma ve 

yükümlülük almama ile ilişkili olduğu tespit edilmiştir. 

Öğretmenler tarafından “özel” olduklarını, duygusal olarak desteklendiklerini ve kendilerine saygı duyulduğunu 

hissettiren mesajlar alan çevrimiçi öğrencilerin, eğitimleri sırasında zor anlarla başa çıkmayı başaran bireyler 

olduğu (motivasyon, şüphe, derece) ve lisans programlarının sonuna kadar devam ettikleri görülmektedir (Stein 

ve Glazer, 2003). Bunların yanı sıra, çevrimiçi öğrenmede aile üyelerinden (ortaklar, ebeveynler) ve akademideki 

diğer bireylerden (öğretmenler ve akranlar) alınan sosyal desteğin oldukça önemli bir unsur olduğu ve kayıtlı 

öğrencilerin başarısını desteklediği belirtilmektedir (Taplin ve Jegede, 2001; Castles, 2004). Mullen ve Tallent- 

Runnels (2006) tarafından yapılan bir çalışma da, öğretmenlerinden güçlü duygusal destek alan çevrimiçi 

öğrencilerin, akademik yetkinlik konusunda güçlü algılara sahip, eğitimlerinden memnun ve daha yüksek 

öğrenme algılarına sahip öğrenciler olduğunu göstermektedir. 

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde, online eğitim sürecinde sosyal etkileşimi arttıran yüz yüze ders 

yönteminin öğrencilerin hem ruhsal sağlıkları hem de akademik başarıları üzerinde daha etkili bir method oldu- 

ğu görülmektedir (Joksimović vd., 2015). Afet dönemlerinde kullanılan en etkili yöntem olduğu bilinen online 

eğitim modelinin senkron ders işleme sisteminin de yüz yüze eğitime daha yakın bir method olduğu ve sosyal 

etkileşimin artmasında daha etkili olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda, afet dönemlerinde uygulanan online 

eğitim sürecinde senkron ders yöntemlerine ağırlık verilmesinin, öğrencilerin algıladıkları sosyal desteği, stresle 

baş etme becerilerini ve bilişsel esneklik kapasitelerini arttıracağı ve yalnızlık duygularını azaltacağı söylenebilir. 

Konuyla ilgili alan araştırmalarına dikkatlice bakıldığında ortak bir öneri olarak, senkron ve asenkron eğitimin 

öğrencilerin etkileşimleri ve başarı düzeyleri üzerindeki önemini açıklamak için daha fazla araştırma yapılması 

gerektiği göze çarpmaktadır (Joksimović vd., 2015). 

2.1. Bilişsel Esneklik 
 

Öğrenci başarısı üzerinde etkili olabilecek bireysel farklılıklardan biri bilişsel esnekliktir (Cognitive Flexibility). 

Batting (1979) bilişsel esnekliği, öğrencinin öğrenilmeye çalışılan konuyla ilgili en etkili öğrenme stratejilerini 

kullanma ya da karşı karşıya kaldığı bir problemin çözüm basamaklarını belirleme becerisi olarak tanımlamakta- 

dır. Daha ayrıntılı olarak bilişsel esneklik iki önemli boyutta tanımlanabilir: 

(1) Öğrencinin repertuarında bulunan çok sayıdaki alternatif öğrenme stratejileri ve problem çözme becerisi; 

(2) Problem ya da konu için gereken bu alternatiflerin en etkili ve uygun olanını seçebilme becerisidir. Bilişsel 

olarak esnek olan bireylerin dikkatleri öğrenilmeye çalışılan konuya tam olarak odaklanır, bu bireyler çözüm- 

leyicidirler (analytic), değişikliğe açıktırlar; esnek olmayanlar ise bütüncüldür (global), dikkatleri dağınıktır ve 

değişikliğe direnme eğilimindedirler (Jonassen ve Grabowski, 1993). 

Öğrenciler edilgen olarak ders izleyen konumunda değil, tersine problem çözümünde etkin katılımcı rolündedirler. 

Bu nedenle öğrencilerin, problemin tanımlanmasından, çözüm seçeneğinin sunumuna dek geçen her aşamada 

sürece etkin olarak katılmaları, dikkatlerini konuya odaklamaları, etkili ve verimli öğrenme stratejilerini 

kullanmaları gerekir. Dikkat edilirse tüm bunlar, stratejik bir öğrencide bulunması gereken öğrenme stratejilerini 

vurgulamaktadır. Olumsuz bir olayın çözümü ya da birey üzerindeki etkisinin en aza indirgenmesi, yani başa 

çıkma becerileri, bilişsel ve davranışsal stratejileri içermektedir (Lazarus ve Folkman, 1984). 
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Bilişsel esneklik, yeni bir duruma uyum sağlamak ya da bir problemi çözmek için, kişinin durum karşısındaki 

seçeneklerinin farkında olmasını, bu farklı davranış seçeneklerini istekli bir şekilde uygulayabilmesini ve bu ko- 

nuda kendini yeterli hissetmesini içermektedir. Bu yönüyle önemli bir bilişsel stratejidir. Bilişsel Davranışçı Te- 

rapilere göre, katılık, psikolojik rahatsızlıkların çekirdeğidir. Esneklik ise psikolojik sağlığın kaynağını oluşturur. 

Yaygın görüş, insanlar, yaşadıkları olaylara dair, esnek bir bakış açısına (ya da esnek inançlara) sahip olurlarsa, 

bu olaylara daha sağlıklı tepkiler verecekleri yönündedir. Esneklik, insana dair temel bir gerçeklik olan durum- 

lara karşı seçenekler oluşturabilmeye dayanır. Akılcı bir düşünce tarzıdır. Hatta rasyonel düşünmenin en önemli 

boyutudur. Dogmatik olmayan seçenekler olarak karşımıza çıkar (Dryden ve Neenan, 2007). 

Özetle, bilişsel esnekliği yüksek olan genç yetişkinler, karşılaştıkları problem durumlarına yönelik, durumun 

çözülebileceği ve nasıl çözülebileceği konusunda ise daha rasyonel yaklaşımı benimsemektedirler. Bilişsel 

esnekliği gelişmiş olan bireylerin, yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri problemleri etkin şekilde çözebilme 

becerileri sayesinde stres, kaygı ve öfke gibi ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen birçok faktörden ve bunların 

yıkıcı etkilerinden korunabilecekleri söylenebilir. 

2.2. Stresle Başa Çıkma 
 

Stresle başa çıkma, kişinin mevcut referanslarını tüketme ve hatta aşma noktasına geldiğini düşündüğü zaman- 

larda belirli içsel ya da dışsal faktörlü isteklerin üstesinden gelebilmek adına gösterdiği; devamlı olarak değişim 

halinde bulunan bilişsel, ruhsal ve davranışsal tepkilerinin tümüdür (Lazarus ve Folkman, 1984). Bireyin ve 

çevrenin birbirini etkilediği, bilişsel ve davranışsal bir dizi stresli olay veya durumun olumsuz etkilerini kontrol 

etmek için karşılıklı tepkide bulunulan dinamik bir süreç olarak tanımlanmaktadır (Monteiro vd., 2018). Başa 

çıkma yöntemlerimiz, stres tepkilerini iki şekilde etkilemektedir. Bunlardan birincisi, bireyin çevre ile etkileşi- 

mine farklı bir yön vererek psikolojik stresini azalttığı sorun odaklı başa çıkmadır. İkincisi ise bireylerin sadece 

olaya karşı bakış açılarını veya yorumlamalarını değiştirme yolu aracılığı ile baş etme tarzı olan duygusal odaklı 

başa çıkmadır (Altunkol, 2017). 

Sorun odaklı başa çıkmada çevresel koşulların etkilerini kontrol altında tutmaya çalışma ve bunun için çaba sarf 

etme söz konusu iken, duygu odaklı başa çıkmada bireyin içsel değişimi bulunmaktadır. Stres kaynağına müda- 

hale edebilen bir durumda sorun odaklı, müdahale edilemediği hallerde ise duygu odaklı baş etme tarzı kullanı- 

larak uyum sağlamaya çalışılır (Altunkol, 2017). Sorun odaklı ve duygu odaklı baş etme biçimlerinin yaşanan 

stres yaratıcı olguyla uyumlu bir biçimde kullanılması gerekmektedir. Her iki baş etme biçiminin de avantaj ve 

dezavantajları mevcuttur. Bireylerin yaşanan stres verici durum ve olay karşısında başa çıkma yollarını kullanır- 

ken esnek davranması uyumu arttıran bir etmen olacaktır. Esnek olunmaması durumunda uyum zorlaşacak ve 

stres istenir düzeye indirgenemeyecektir (Folkman ve Lazarus, 1984; Altunkol, 2017) 

2.3. Stresle Başa Çıkma ve Bilişsel Esneklik 
 

Stresin ortaya çıkması için en önemli koşullardan birisi, durumda bir takım değişimlerin meydana gelmesidir. Bir 

başka deyişle, birey açısından alışıldık olan bir gidişatın beklenmedik bir biçimde değişmesi gerekmektedir. Buna 

benzer bir durum bilişsel esnekliğin ortaya çıkması ile ilgili de betimlendiğine göre, her iki olgunun da bir paralellik 

gösterdiği söylenebilir. O halde, her ikisi arasında belirgin bir ilişki olabileceğini ve birbirlerini doğrudan etkileyebi- 

leceklerini öngörmek mümkündür. Yani birey, alışık olduğu durum ya da gidişat değişikliğe uğradığı ve beklenme- 

dik bir durum ortaya çıktığı zaman bir belirsizlik durumu yaşamakta ve bu belirsizlik onda strese neden olmaktadır. 

Aynı zamanda bu durum, bireyin bilişsel becerilerini ne derecede sergileyebileceğini de belirleyebilecektir. Doğal 
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bir sonuç olarak, bu durumun bilişsel olarak ortaya konulması durumunda stresle daha iyi başa çıkabilen bireylerin 

bilişsel esneklik becerilerini kullanma konusunda bir avantaj sağlayacakları söylenebilir. 

Kömür (2018), üniversitede öğrenim gören bireylerde bilişsel esneklik ile stresle baş etme becerileri arasındaki 

ilişkiyi analiz etmiştir. Analiz neticesinde üniversite eğitimi gören bireylerin özgüvenli ve iyimser yaklaşımları 

ve aynı zamanda sosyal destek arama ile alternatif ve kontrol alt basamakları arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki 

belirlenmiştir. Araştırmanın neticesinde, öğrencilerin bilişsel esneklik seviyelerinin ve olumlu baş etme strate- 

jilerini kullanım oranlarının yükselmesinde, algılanan stres seviyelerinin ve bazı olumsuz baş etme tekniklerini 

kullanım oranlarının düşmesinde bir ölçüde faydalı olduğunu belirtmiştir (Altunkol, 2017). 

Bilişsel esneklik düzeyi arttıkça stresle başa çıkma tutumları da farklılaşmaktadır. Bir başka deyişle bilişsel es- 

neklik stresle başa çıkma tutumunu belirleyen faktörlerden biridir denilebilir. Bu bağlamda bilişsel esneklik, aktif 

planlama ve kabul-bilişsel yeniden yapılanma gibi problem odaklı baş etme yöntemlerini pozitif yönde, dine 

sığınma ve dış yardım arama duygu odaklı baş etme yöntemlerini pozitif yönde ve kaçma-soyutlama (duygu- 

sal eylemsel) ve kaçma-soyutlanma (biyokimyasal) gibi baş etme yöntemlerini de negatif yönde etkilemektedir 

(Koç,2020). 

3. Tartışma 
 

Bilişsel esnekliğin ve stresle başa çıkma becerilerinin geliştirilebilir beceriler olduğu bilinmektedir. Literatürde 

yer alan araştırmaların sonuçlarından hareketle, özellikle bilişsel esneklik düzeyi düşük olan bireylere yönelik 

psikoeğitim programlarının geliştirilmesi ve uygulanması önerilebilir. Ayrıca, bilişsel esneklikle ilgili yapılacak 

psiko-eğitimsel çalışmaların daha erken dönemlerde bireylere kazandırılması sayesinde yaşamın tüm dönemle- 

rinde bireylerin problem çözme becerilerinin arttırılması sağlanabilir. 

Araştırma sonuçlarından elde edilen bulgular birlikte değerlendirildiğinde, bilişsel esnekliği yüksek olan birey- 

ler sorunları daha baş edilebilir algılamakta, problemleri illa tek bir yolla çözmeye çalışmak yerine alternatifler 

üretebilmekte, problemleri dünyanın sonu olarak görme yerine bir fırsat olarak düşünme eğilimindedirler. Dola- 

yısıyla aktif başa çıkma stratejilerini daha çok; olumsuz başa çıkma ve kaçınan başa çıkma stratejilerini daha az 

sıklıkta kullanmaktadırlar. Bu bağlamda, ergenlerin aktif başa çıkma stratejilerini kullanımının arttırılmasında ve 

olumsuz başa çıkma stratejilerinin azaltılmasında, bilişsel esnekliklerinin önemi ortaya çıkmaktadır. 

Ergenlerin yaşadıkları sorunlarda olumsuz başa çıkma stratejilerini sıklıkla kullanmaları, onların sosyal prob- lem 

çözme becerilerini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum, okul psikolojik danışmanlarının çalışma alanına 

girmektedir. Bu nedenle, çocuk ve ergenlerle yapılacak önleyici rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinde 

onların bilişsel esnekliklerini arttıracak ve aktif başa çıkma stratejilerini geliştirmelerine yardımcı olacak psiko-e- 

ğitim programlarının uygulanması önerilebilir. 
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ÖZET 
Bu araştırmanın amacı sınıf öğretmeni tarafından işlenen Görsel Sanatlar dersinin eğitim ortamı, sınıf öğretmeninin nitelikleri, 

öğrenme-öğretme sürecinde esas alınan öğretim metotları açısından ve derse ilişkin öğrenci görüşleri doğrultusunda 

değerlendirilmesidir. Araştırma, “durum araştırması” modeliyle desenlenmiş olup nitel araştırma türlerinden “eğitsel eleştiri” 

yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Ankara ili Sincan ilçesindeki bir devlet okulunda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı bahar 

döneminde gerçekleştirilen araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi esas alınarak 

belirlenmiştir. Çalışma grubunu, ilkokul 4.sınıfta öğrenim gören 27 öğrenci ve bu düzeyde eğitim veren 1 sınıf öğretmeni 

oluşturmuştur. Veriler gözlem ve görüşme formu aracılığıyla toplanmıştır. Gözlem kayıtları betimsel analizle; öğrenciler 

tarafından görüşme sorularına verilen yanıtlar ise içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda, incelenen okulda 

sanat dersliği bulunmadığı; buna karşılık bazı öğrencilerin, Görsel Sanatlar atölyesi beklentisinde olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca 

sınıf öğretmeninin öğretim programına riayet ettiğini belirtmesine karşın bu derste ilk kez eser incelemesi yapıldığı; bundan 

önceki derslerin, yalnızca serbest veya konulu resim çizimi şeklinde geleneksel anlayışla işlendiği belirlenmiştir. Sanat 

eleştirisine dayalı öğretimle birlikte Görsel Sanatlar dersinin önemsenmeye başlandığı tespit edilmiş; eser inceleme odaklı 

dersler, sahip olduğu eğitici ve öğretici içerikten dolayı verimli ve etkili bulunmuştur. Araştırmayla getirilen önerilerden bazıları 

ise şöyledir: Öncelikle dersin, alan uzmanlarınca yürütülmesine yönelik düzenlemelerin yapılması. Sınıf öğretmenlerinin, 

hizmet içi eğitimlerle desteklenmesi. Sanal platformlarda kullanılmak üzere sanat öğretimine özgü uygulamaların, yöntem ve 

tekniklerin yer aldığı dijital modüllerin hazırlanması. Uygulamada, öğretim programı esas alınarak eser incelemelerine yer 

verilmesi. 

Anahtar Kelimeler: Görsel Sanatlar Dersi, İlkokul, Sınıf Öğretmeni, Sanat Eleştirisi ve Estetik. 

 
EVALUATION OF THE VISUAL ARTS COURSES TAUGHT BY A PRIMARY SCHOOL TEACHER  

 

Sevgi Kayalıoğlu 

Osmaniye Korkut Ata University 

sevgikayalioglu@hotmail.com 

 

ABSTRACT 
The purpose of the current study is to evaluate the Visual Arts courses taught by a primary school teacher in terms of the 

instructional environment, the qualifications of the primary school teacher, the teaching methods adopted in the learning-

teaching process on the basis of the opinions of the students instructed in these classes. The study was designed with the “case 

study” model and was conducted by using the “educational criticism” method, one of the qualitative research methods. The 

sample of the study conducted in a state school located in the Sincan district of the city of Ankara in the 2018-2019 school year 

was determined by using the typical case sampling, one of the purposive sampling methods. The study group is comprised of 

27 primary school fourth-grade students and 1 primary school teacher instructing these students. The data were collected 

through observation and interview form. The observation records were evaluated with descriptive analysis, and the answers 

given to the interview questions by the students were evaluated with content analysis. At the end of the study, it was understood 

that there was no art classroom in the school examined, but some students were expecting a Visual Arts atelier. In addition, 

although the class teacher stated that he/she complied with the curriculum, it was determined that the works of art were examined 

for the first time in this lesson and the previous lessons were only taught with a traditional understanding in the form of free or 

themed drawing. It was determined that the Visual Arts lesson has started to be given importance with the teaching based on 

art criticism and the lessons focused on the examination of works of art have been found productive and effective due to their 

educational and didactic content. Some of the suggestions made in light of the results of the current study are as follows: First 

of all, arrangements should be made for the course to be conducted by field experts. Class teachers should be supported with 

in-service trainings. Digital modules that include practices, methods and techniques specific to art teaching should be prepared 

to be used on virtual platforms. In practice, more place should be allocated to the examination of works of art on the basis of 

the curriculum in art classes. 

Key Words: Visual Arts Course, Primary School, Primary School Teacher, Art Criticism and Aesthetics.                  
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GİRİŞ 

Türkiye’de örgün eğitimde resmî olarak ilkokul düzeyinde başlayan sanat eğitimiyle bireyler küçük yaşlardan 

itibaren kültürel, düşünsel, görsel ve estetik boyutta birçok olumlu davranışı kazanacak şekilde yetiştirilmektedir. 

Görsel sanatlar eğitimi, sanat eğitiminin bir parçası olarak ilkokul ve ortaokul düzeyinde zorunlu olarak 

gerçekleştirilmektedir. Bu eğitim, uzun yıllar boyunca okullarda “Resim” veya “Resim-İş” dersi adı altında verilirken 

2000’lerden sonra “Görsel Sanatlar” adıyla programlardaki yerini almıştır. Ders adındaki düzenleme, alanın 

bünyesinde barındırdığı çok yönlülüğün de önünü açmış; dersin yalnızca el becerisine dayalı olduğu düşünülen çizim 

veya boyama faaliyetlerinden ibaret olduğu yönündeki dar bakış açısı, geniş bir perspektife taşınmıştır. Başka bir 

deyişle yapılan düzenlemelerle Görsel Sanatlar dersi özel yeteneği olmayan öğrencilerin kendilerini kolaylıkla 

ayrıştırabileceği, çizim becerisine dayalı olduğu düşünülen; sanat kültürü ve estetik becerilerin inşası noktasındaki 

rolü göz ardı edilen bir ders olma algısının ötesine geçmiştir.  

Görsel Sanatlar dersinin 2018 yılında yürürlüğe giren ve halen uygulamada olan güncel öğretim programında, 

öğrenim düzeylerine ve sınıf seviyelerine göre bazı hususlara ağırlık verilmiştir. Buna göre ilkokul düzeyinde Görsel 

Sanatlar dersinde düşüncelerin sanatla ifade yolları, sanatın değeri, sanat eserlerinin süreç içindeki değişimleri, Türk 

kültürü ve farklı kültürlerin tanınması yoluyla yeni fikirlerin oluşturulması süreçlerinin öğretimine yönelik bir eğitim 

verilmektedir. Aynı zamanda fikirleri uygularken sanat malzemeleri ve tekniklerinin kullanımının öğretimi, yerel 

motiflerin incelenmesi ve geçmiş dönemlerde yapılan sanat eserlerinin günümüz sanatına etkilerinin incelenmesi de 

bu düzeyde üzerinde durulan temel düşünceler arasındadır (MEB, 2018). Bu kazanımları gerçekleştirme noktasında 

en önemli görev ve sorumluluk ise sınıf öğretmenlerine düşmektedir. Zira ilkokul düzeyinde Görsel Sanatlar dersi, 

sınıf öğretmenleri tarafından yürütülmektedir ve bu noktada sınıf öğretmenleri öğrencilerin küçük yaşlarda sanatla 

tanışmasını sağlayan ve sanata karşı geliştirilecek olan tutum ve davranışları kazandıran kişi olması açısından önemli 

bir role sahiptir. Bu nedenle temel eğitimin birinci aşaması olan ilkokulda, sınıf öğretmenlerinin görsel sanat eğitimi 

konusundaki tutumları, öz yeterlikleri, bilgi düzeyleri, becerileri ve etkin rolleri önem kazanmaktadır.  

İlkokul çağında görsel sanatlar eğitimcisi olarak sahip olduğu kritik öneme rağmen sınıf öğretmenlerinin bu 

dersi yürütme noktasında birtakım sıkıntılar çektiği ve yetersizlik hissiyatına kapıldığı da bir gerçektir. Buna karşılık 

bazı öğretmenler ise bu dersi yürütebileceklerine dair olumlu bakış açısına sahiptir. Nitekim yapılan bazı 

araştırmalarda (Bakırhan ve Taşkesen, 2020; Dilmaç ve İnanç, 2015), sınıf öğretmenlerinin Görsel Sanatlar dersine 

ilişkin alan yeterliliklerinin veya öz yeterliklerinin iyi düzeyde olduğu tespit edilirken bazı araştırmalarda ise sonucun 

aksi yönde olduğu görülmüştür (Özer, 2001; Kahraman, 2014; Bahar, 2011). Benzer şekilde, bu sonuçların sınıf 

öğretmeni adayları için de geçerli olduğu anlaşılmıştır (Bakırhan ve Taşkesen, 2020; Bahar, 2011). Yine yapılan 

araştırmalar, sınıf öğretmenlerinin geçmişten beri Görsel Sanatlar dersi eğitmenliği yaparken birtakım sorunlarla 

karşılaştığını ortaya koymaktadır. 1990’lı yıllarda hedeflerin okul ve bölge şartlarına uyarlanması, uygun yöntem ve 

teknik seçimi, konuların anlaşılarak öğrenci seviyesine uyumlu hale getirilmesi, eldeki konuların derse ayrılan süre 

içinde yetiştirilmesi, bireysel farklılıklara uygun değerlendirme ölçütü oluşturulması (Ünlü, 1999) gibi sorunlar 

yaşanırken 2000’li yıllarda da bunlara benzer sorunların yaşandığı görülmüştür. Dersin içeriğini oluşturan konuların 

öğretimi, öğretim sürecinde yaşanan zorluklar, öğrenci çalışmalarının değerlendirilmesindeki eksiklikler bunlardan 

bazılarıdır (Özer, 2001). Programın içeriğinin zor, ayrıntılı, kazanımların ağır ve öğrenci seviyesinin üzerinde olması; 

ders süresinin bu içeriği uygulamak için yetersiz kalması, etkinliklerin teknik bilgi ve beceri gerektirmesi, dersin 

veliler veya okul yönetimlerince önemsenmemesi, derste kullanılacak materyallerin pahalı olması ya da velilerin 

dersi önemli görmemesinden dolayı malzeme temininde yaşanan zorluklar ve sanat dersliğinin olmaması gibi 

durumlar yine bu derste yaşanan sıkıntılar arasındadır (Kahraman, 2014; Gökdemir ve Büyükalan Filiz, 2018). 

Benzer şekilde Bahar (2011) tarafından yapılan araştırmada da sınıf öğretmenlerinin Görsel Sanatlar dersi 

programının yoğunluğu, etkinliklerin sınıf düzeylerinin üzerinde olması, araç-gereç eksikliğinden dolayı etkinliklerin 

uygulanamaması, dersin önemsiz görülmesi ve ders saati yetersizliği gibi sorunlarla karşılaştığı tespit edilmiştir. 

Farklı zamanlarda yapılan bu araştırmaların sonuçları, öğretim programları değişse bile sınıf öğretmenlerinin Görsel 

Sanatlar dersinde yaşadığı bazı sorunların değişmediğini gözler önüne sermektedir.  

Alana özgü öğretim yöntem ve teknikleri ile ders içeriğinin öğretimi de öğretmenlerin kendilerini yetersiz 

gördüğü değişmeyen hususlardan birini teşkil etmiştir. Sanat eleştirisi, bu alanda kullanılan özel öğretim 

yöntemlerinden biridir. Bu yöntem, bir eserin dört basamakta sistemli bir şekilde ele alınmasını ve 

değerlendirilmesini kapsamaktadır. Bu aşamalar E.B.Feldman tarafından betimleme, çözümleme, yorumlama ve 

yargı olarak kategorize edilmektedir (Feldman, 1992). Sanat eleştirisi aynı zamanda sanatta keşfetme, deneyimleme 

ve araştırma gibi çok yönlü gelişimin sağlanması amacıyla kullanılan Çok Alanlı Sanat Eğitimi/Disipline Dayalı 

Sanat Eğitimi (Dobbs, 2003) olarak da bilinen yönteme ait disiplinlerden biridir.         
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İlköğretim düzeyinde sanat eleştirisi yönteminin uygulanmasını mümkün kılan kazanımlar, yapılandırmacı 

yaklaşım anlayışı çerçevesinde hazırlanan 2006 Programı’yla Görsel Sanatlar dersinde sistemli ve planlı bir şekilde 

kullanılmaya başlanmış; programda konuya ilişkin etkinlik örneklerine de yer verilmiştir. Eleştiriye dayalı sanat 

öğretimine yönelik kazanımlar, benzer bir anlayışla 2013 ve 2018 programlarında da yer almıştır. Bu kazanımlar, 

2006 Programı’nda genel itibariyle “Görsel Sanat Kültürü”; 2013 ve 2018 programlarında “Sanat Eleştirisi ve 

Estetik” öğrenme alanları çerçevesinde yapılandırılmıştır. Söz konusu öğrenme alanı ve diğer öğrenme alanlarından 

olan “Kültürel Miras” sanatın doğasına ve kökenlerine temas edilmesini öngören, eleştirel karar verme becerilerini 

geliştiren, kültürel miras değerlerinin fark edilmesini sağlayan, sanat ve kültür nesnelerine karşı bilinç oluşturmayı 

hedefleyen kazanımlardan oluşmaktadır.  

Alan yazında örgün eğitimde sanat eleştirisi uygulamalarıyla ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde bu 

yöntemin ortaokul veya üst öğrenim basamaklarındaki pedagojik etkilerinin, çalışılan konular arasında olduğu 

görülmektedir. Buna karşılık sanat eleştirisiyle ilgili ilkokul düzeyinde yapılan çalışmalar (Avşar, 2000) sınırlıdır. 

Bu durumun nedeninin, eleştirel düşünme becerilerinin küçük yaşlarda gelişmeyeceği ve bu yaşlarda eleştiriye dayalı 

bir öğretimin sonuç vermeyeceği fikrinden kaynaklandığı düşünülebilir. Fakat uygulamadaki Görsel Sanatlar 

programı, eleştirinin küçük yaşlardan itibaren uygulanmasına olanak veren bir yapıya ve tasarıma sahiptir. 

İlkokuldaki öğrenmelerin önemi göz önünde bulundurulduğunda sınıf öğretmenlerinin ve bu dersi sınıf 

öğretmeninden alan öğrencilerin, bulundukları eğitim ortamı içinde bir bütün olarak araştırılması ve sanat eleştirisine 

dayalı bir uygulamanın geri bildirimlerinin alınması önemli görülmüştür. Bu noktadan hareketle mevcut araştırmada, 

ilkokul 4. sınıf düzeyinde sınıf öğretmeni tarafından sanat eleştirisi yöntemine göre işlenen Görsel Sanatlar dersinin 

farklı boyutlarıyla irdelenerek değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu boyutlar eğitim ortamı, sınıf 

öğretmeninin nitelikleri, öğrenme-öğretme sürecinde esas alınan öğretim metotları ve derse ilişkin öğrenci 

görüşleridir. Araştırmanın genel amacı doğrultusunda şu sorulara yanıt aranmıştır: 

a) Araştırmanın yapıldığı eğitim ortamının özellikleri nelerdir? 

b) Katılımcı öğretmenin genel özellikleri nelerdir?  

c) Katılımcı öğretmenin kullandığı ağırlıklı öğretim yöntemi ve öğretmen tipi nedir? 

ç) Katılımcı öğrencilerin Görsel Sanatlar dersine ilişkin görüşleri nelerdir? 

d) Katılımcı öğrencilerin sanat eleştirisi yöntemine göre işlenen derse yönelik görüşleri nelerdir? 

 

YÖNTEM 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmanın deseni, durum araştırması modelidir. Bu kapsamda araştırmanın yürütülmesinde, nitel 

araştırma yöntemlerinden “eğitsel eleştiri” kullanılmıştır. Eğitsel eleştiri, Elliot Eisner tarafından geliştirilmiş bir 

yöntem olup sınıf ortam ve durumunun bir ders saatinde betimleme, yorumlama, değerlendirme ve temalaştırma 

aşamalarından oluşan dört basamakta analizini esas almaktadır. Estetik eleştiriye dayanan bu yöntemde estetik 

eleştiri ise betimsel, tematik ve çözümsel ögelerden oluşmaktadır (Eisner, 1991). Eğitsel eleştiri yöntemi, durum 

(örnek olay) çalışmasıyla da benzerlik göstermektedir. Durum çalışması da olguları, doğal yaşamları çerçevesinde 

çalışmaktadır ve birden fazla veri kaynağına sahiptir (Yin, 1984, s.23). Durum çalışması gibi eğitsel eleştirinin de 

birden fazla veri kaynağına sahip olması “çeşitleme” imkânı sunmakta ve bu da araştırmanının inandırıcılığını, buna 

bağlı olarak geçerliğini ve güvenirliğini artırmaktadır. 

 

Çalışma Grubu 

Araştırmanın örneklemi, amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örneklemesi yöntemi kullanılarak 

belirlenmiştir. Bu örnekleme türünde amaç, ortalama durumları çalışarak belirli bir alan hakkında sahip olmak ve 

konu hakkında yeteri kadar bilgisi olmayanları bilgilendirmektir. Evrene genelleme yapmak amaç değildir (Yıldırım 

ve Şimşek, 2008, s.110). Bu doğrultuda 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında Ankara ili Sincan ilçesinde Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı bir devlet okulunda, ilkokul 4. sınıfta öğrenim gören 13’ü erkek, 14’ü kız olmak üzere 27 öğrenci; 

bununla beraber 1 sınıf öğretmeni, araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır.  

 

Verilerin Toplanması 

Araştırmayla ilgili verilerin bir kısmı, araştırmacı tarafından hem öğretmen hem de öğrencilere yönelik olarak 

hazırlanan ve açık uçlu sorulardan oluşan görüşme formları aracılığıyla; diğer bir kısmı ise gözlem kayıtlarıyla 

toplanmıştır. Verilerin toplanması aşamaları, Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1. Araştırma verilerinin toplandığı tarihleri ve gerçekleştirilen işlemleri gösterir çizelge 

Veri Toplama 

Aşamaları 

Tarih   İşlem 
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Birinci Aşama 02/05/2019  Öğretmen Görüşme Formunun Uygulanması 

İkinci Aşama 02/05/2019  Öğrenci Görüşme Formunun Uygulanması 

Üçüncü Aşama 09/05/2019 Sanat Eleştirisi Öğretimi Çalışma 

Yapraklarıyla Eleştiri Yapılması 

(Video/Gözlem Kaydı, 40 dakika) 

Dördüncü Aşama 16/05/2019 Sanat Eleştirisi Öğretimi Çalışma 

Yapraklarıyla Eleştiri Yapılması 

(Video/Gözlem Kaydı, 40 dakika)  

Beşinci Aşama 16/05/2019 Öğrenci Görüşme Formunun Uygulanması

  

Tablo 1’de de görüldüğü üzere öğrenci görüşme formlarından ilki, araştırma öncesinde katılımcı öğrencilerin 

tümüne uygulanmıştır. Bu form öğrencilerin dersle ilgili genel kanaatlerini, ders içeriğini ve dersten beklentilerini 

öğrenmeye dönük olarak hazırlanan açık uçlu 4 sorudan oluşmaktadır. Bir diğer görüşme formu ise gerçekleştirilen 

uygulamanın değerlendirilmesine yönelik yine açık uçlu 4 sorudan meydana gelmektedir. İlk görüşme 27; ikinci 

görüşme ise 25 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde, gönüllülük esası gözetilmiştir. Öğretmenle yapılan 

görüşmede ise demografik bilgilerden yaş, cinsiyet, mesleki kıdem ve eğitim bilgilerine; görsel sanatlar 

eğitmenliğiyle ilgili sorulara yer verilmiştir. 

 

Verilerin Analizi 

Verilerin analizi, araştırmanın genel amacına uygun olarak ve alt problem cümleleri dikkate alınarak 

yapılmıştır. Bu kapsamda öncelikle araştırmanın yapıldığı okulun eğitim ortamı, fiziksel açıdan tasvir edilmiştir. 

Katılımcı öğretmenle yapılan görüşmelerden elde edilen veriler, doğrudan alıntılara yer vermek suretiyle betimsel 

olarak açıklanmıştır. Katılımcı öğretmenin öğretim yönteminin tespit edilmesi için gözlemlenen derslerin içerik 

çözümlemesi ve öğretimin ya da etkinliğin zamanlama sıklığının saptanması için ise süre örnekleme yapılmıştır. 

İçerik incelemesi yapılan öğretim sürecinin çözümlenmesi aşamasında, şu işlem basamakları takip edilmiştir: 

 

a) 80 dakikalık (40+40) ders sürecinde öğretmenin konuşmasını ve davranışlarını video yoluyla kaydetme. 

b) Video kaydında öğretmenin ve öğrencilerin konuşmalarını 5 dakikalık zaman dilimlerine ayırarak yazıya 

dökme. 

c) Her satıra öğretmenin aktif olarak kullandığı öğretim türünü yazma. 

ç) Öğretmenin öğretim türlerine ayırdığı zamanı hesaplayarak zaman cetveli oluşturma. 

d) Öğretmenin en çok kullandığı öğretim tarzından, en az kullandığı öğretim tarzına doğru bir sıralama yapma. 

 

Ders kayıt dökümleri alındıktan sonra katılımcı öğretmenin kullandığı öğretim yollarının belirlenmesinde, 

betimsel analiz kullanılmıştır. Bu çerçevede hazırlanan süre örnekleme tablosunda tema olarak önceden belirlenen 

dört öğretim türüyle ilişkili ifadelerin yanına kodlar eklenmiş ve bunlar analiz edilmiştir. Söz konusu öğretim türleri 

(temalar) ve içerikleri şu şekildedir: 

 

a) Temel bilgi aktarımı, genellikle dersin başlangıcında tercih edilen bir öğretim yoludur. Bilginin planlı bir 

şekilde anlatılması ve konunun bütün sınıfa gösterilmesini içermektedir. 

b) Yönetsel öğretim türü, sınıftaki araç gereçlerin düzenlenerek öğrenci disiplininin sağlanmasını içermektedir. 

c) Süreç içinde iletişimsel öğretim türü, küçük gruplarla ya da bireysel olarak öğretmenin öğrencilerin ürün ve 

gelişimlerine dönük öğrenmeleriyle ilgili görüşlerini belirtmesidir. Öğrencilerle konuşmalar ve anında görüş 

bildirme, bu kapsamda değerlendirilmektedir. 

ç)  Öğretimde işlevsiz olma, öğretmenin doğrudan öğretim amacı olmaksızın öğrenciyle konuşması ve 

şakalaşmasını kapsamaktadır (Kırışoğlu ve Stokrocki, 1997, s.3.58). 

 

 

Ders kayıt dökümlerinde incelenen ve ele alınan diğer bir konu da öğretmen tipleridir. Öğretmen tipleri, şu 

tanımlar çerçevesinde değerlendirilmiştir: 

 

a) Otoriter/diktatör öğretmen, ders esnasında emredicidir. Bu tipteki öğretmenler, ders anlatımı yapar ve 

gösterme yolunu kullanırlar. 

b) Belirlenmiş konu ve öğrenci merkezli öğretim tarzındaki öğretmenler, önceden açık uçlu sorular ve 

hatırlatmalar hazırlayarak öğrencileri uygun cevapları seçmeye yönlendirirler. Aynı zamanda soru sorma ve 
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sokratik sorgulama yolu olarak da tanımlanan bu öğretim tarzı sanat tarihi, sanat eleştirisi ve estetik 

öğretiminde kullanılmaktadır.  

c) Yol gösterici/kolaylaştırıcı öğretim tarzı, yardım sağlayıcı bir yaklaşımdır. Öğretmen açıklama, gösterme ve 

bireysel dikkatin sağlanmasıyla öğrencileri yönlendirmektedir.  

ç) Tasasız öğretim tarzı, diğer yaklaşımlara göre en zayıf öğretim yoludur. Burada öğretmen “Bırakınız 

yapsınlar!” diyerek öğrencileri araştırmaya yönlendirmeyi tercih eder ve öğrencinin az konuşması gerektiğine 

inanır. Bu yaklaşımda sonuç, başarısız olmaktadır (Kırışoğlu ve Stokrocki, 1997, s.3.59) 

 

Katılımcı öğrencilerin görüşme sorularına verdiği yanıtlar, içerik analiziyle çözümlenmiştir. Bu çerçevede 

öncelikle sorulara verilen yanıtlar dikkatlice okunmuş, bunlara ilişkin kodlar çıkarılmıştır. Ardından kodlar arasında 

ilişkili olanlar birleştirilerek kategorilere ulaşılmıştır. Veri güvenirliğinin sağlanması için oluşturulan kategoriler, 

farklı bir uzman tarafından yeniden değerlendirilmiş ve iki inceleme arasındaki benzerliğe bakılmıştır. Bu aşamada, 

Miles ve Huberman’ın (1994) güvenirlik formülüne göre hesaplama yapılmıştır. Yapılan ön ve son değerlendirmede, 

iki değerlendirme arasındaki uyuşum 0,93 bulunduğu için güvenirliğin sağlandığı düşünülmüştür. Araştırmanın 

bulguları düzenlenirken katılımcı öğrencilerin ve öğretmenin konuyla ilgili ifadelerine, doğrudan alıntılar yapmak 

suretiyle yer verilmiştir. Böylece çalışılan grup ve okuyucular açısından verilerin inandırıcılığı artırılarak 

araştırmanın iç güvenirliği ve iç geçerliği sağlanmaya çalışılmıştır (Miles ve Huberman, 2015; LeCompte ve Goetz, 

1982’den aktaran, Yıldırım ve Şimşek, 2008). Ayrıca gizliliklerinin korunması amacıyla öğrenciler “Ö1, Ö2, Ö3, … 

Ö27” şeklinde kodlanmıştır. Görüşme sorularına verilen yanıtlar değerlendirilirken bazı görüşme formları, birçok 

yanıtın boş bırakılması nedeniyle değerlendirmeye alınmamıştır. Örneğin birinci görüşme formunda bir katılımcının 

(Ö3); ikinci formda ise üç katılımcının (Ö3, Ö11, Ö24) görüşleri araştırma dışında tutulmuştur.  

 

BULGULAR 

Araştırmanın Birinci Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın “Araştırmanın yapıldığı eğitim ortamının özellikleri nelerdir?” şeklindeki birinci sorusunun 

yanıtlanması için uygulamanın gerçekleştirildiği okuldaki fiziki durum ve sanat dersliğinin durumu incelenmiştir. 

 

Genel Fiziki Durum 

1989’da eğitim ve öğretime açılan okul, 11,250 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Okulun geniş bir 

bahçesi bulunmakta ve bu bahçe iki bölüm halinde kullanılmaktadır. Birinci bölüm, okulun yakın çevresinde 

şekillendirilmiş olup burada 4 adet basketbol potası, 2 adet futbol sahası, törenlerin yapılacağı bir tribün, 1 kantin, 9 

adet bank ve 7 adet çöp kutusu bulunmaktadır. İkinci bölüm ise okulun yer aldığı alandan biraz daha yüksekte 

bulunan, merdivenlerle çıkılan, asfaltsız ve mucurlu bir alandır. Bu alanın bir kısmı araçların park yeri olarak 

kullanılmakta ve burada 2 adet metro şantiyesi yer almaktadır. Şantiyelerin tehlikeli olması sebebiyle alanın okul 

sınırları içine dâhil edilmesi uygun görülmemektedir. 

Okulun yönetim kadrosu 1 müdür ve 2 müdür yardımcısından oluşmaktadır. Ayrıca okulda, 1 rehber 

öğretmen ve 1 memur bulunmaktadır. Zemin katla beraber 4 kattan oluşan okul binasında öğretim, hem ilkokul hem 

de ortaokul seviyesinde yapılmaktadır. Okulda ilkokul düzeyinde 16 derslik, ortaokul düzeyinde ise 18 derslik 

bulunmaktadır. İlkokul düzeyinde dersler, 12 öğretmen tarafından 360 öğrenciyle; ortaokul düzeyinde ise 20 

öğretmen tarafından 325 öğrenciyle yürütülmektedir. Okulda birer adet anasınıfı, kütüphane, fen ve teknoloji 

laboratuvarı, teknoloji ve tasarım atölyesi, bilişim teknolojileri sınıfı mevcuttur. Ayrıca, millî bayramlarda ve özel 

günlerde gösteri ve etkinlik hazırlıklarının yapılması için hazırlanmış bir adet kulis; gösterilerin yapılması için de 

sahnesi olan bir salon vardır. Ancak okulda Görsel Sanatlar dersinin yürütülmesi için özel bir mekân 

bulunmamaktadır. Bu sebeple Görsel Sanatlar dersi ilkokul seviyesinde, sınıf öğretmenleri tarafından öğretmenlerin 

kendi dersliklerinde; ortaokul seviyesinde ise alan öğretmeni tarafından yine ortaokul öğrencilerinin dersliklerinde 

işlenmektedir.  

 

 

Görsel 1. Ortaokul öğrencilerinin çalışmalarının sergilendiği pano 
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Görsel 2. Sanat dersliği olarak kullanılan sınıfta öğrenci çalışmalarının sergilendiği pano 

 
 

Okulda, ortaokul öğrencilerine ait resimlerin sergilenmesi için tek bir pano ayrılmıştır (Bk. Görsel 1). Bu 

panonun haricinde tüm sınıflarda ve koridorlarda, öğrenci çalışmaları ve etkinliklerin sergilenebilmesi için panolar 

bulunmaktadır (Bk. Görsel 2). Sınıf öğretmenleri, öğrencilerinin çalışmalarını diğer etkinliklerle beraber bu 

panolarda sergilemektedir. 

 

Sanat Dersliğinin Durumu 

Okulda Görsel Sanatlar dersinin yürütülmesi için özel bir mekân bulunmamaktadır. Sınıf öğretmenleri bu 

dersi, kendi dersliklerinde işlemektedir (Bk. Görsel 3). Görsel Sanatlar dersliği olarak kullanılan sınıf, okulun birinci 

katında yer almaktadır. Yaklaşık olarak 42 metrekare olan sınıf, batı cephededir. Bu sebeple sabahları doğu cephedeki 

sınıflara oranla karanlıktır. Ancak bu eksiklik, yapay ışıklarla giderilmiştir. Sınıfta 2 adet kalorifer peteği 

bulunmaktadır ve okulun ısınmasında problem olmadığından bu petekler sınıfın ısınma ihtiyacını 

karşılayabilmektedir.  

Görsel 3. Sanat dersliği olarak kullanılan sınıftan görünüm 
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Bu derslik, görsel sanatlar dersliği olarak hazırlanmadığı için içinde lavabo bulunmamakta; öğrenciler 

suluboya, guaş boya gibi suya ihtiyacın olduğu tekniklerde okulun ortak lavabosuna gidip gelmektedir. Bu durum da 

zaten sınırlı olan ders sürecinde, hem kargaşaya hem de vakit kaybına sebep olmaktadır. 

 

Görsel 4. Sınıf planını gösterir görsel 

 
 

Sınıfta bir adet öğretmen dolabı, öğrenci dolapları, yansıtım cihazı, bilgisayar masası ve taburesi, öğretmen 

masası ve sandalyesi bulunmaktadır (Bk. Görsel 4). Otuz kişilik sınıfta öğrenci sıraları teklidir ve beşerli gruplar 

halinde düzenlenmiştir. Sınıfa girildiğinde sol tarafta duvar boyunca askılar bulunmaktadır. Ayrıca pencere 

tarafındaki öğrenci masası ve öğretmen masası neredeyse bitişik olduğundan koridor kapanmakta ve öğrenciler 

işlerini arka sıralardan dolaşarak halletmek zorunda kalmaktadır. Derslikte teknik açıdan internet bağlantısı kablosuz 

olarak sağlanmakta olup internete erişim konusunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Öğrenci araç gereçleri öğrenci 

dolaplarında, öğretmen araç gereçleri öğretmen dolabında, diğer materyaller ise öğretmenler odasındaki dolapların 

üzerinde ve fen ve teknoloji laboratuvarında muhafaza edilmektedir.  

 

Araştırmanın İkinci Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın ikinci sorusu “Katılımcı öğretmenin genel özellikleri nelerdir?” şeklindedir. Bu soru 

kapsamında, katılımcı öğretmenin mesleki özellikleri betimlenmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

551 
 

Katılımcı Öğretmenin Nitelikleri 

Katılımcı öğretmenin özellikleri, görüşme formuna verilen yanıtlar ışığında açıklanmıştır. Öğretmene ait 

demografik bilgiler, Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Katılımcı öğretmene ait demografik bilgileri gösterir çizelge 

Yaş Cinsiyet 
Mezun Olunan 

Üniversite 
Fakülte Bölüm 

Mesleki Deneyim 

Süresi 

52 Kadın  Gazi Üniversitesi  
Kırşehir Eğitim 

Fakültesi 
Sınıf Öğretmenliği 29 

Tablo 2’den anlaşılacağı gibi sınıf öğretmeninin eğitim fakültesi mezunu olduğu ve 25 yıldan daha fazla bir 

süredir görevde bulunduğu görülmektedir. Bu durum, öğretmenin “deneyimli” bir öğretmen olduğuna işaret 

etmektedir. Uzun yıllardır görev yapmasına karşın öğretmenin mesleki tükenmişlik yaşamadığı ve mesleğini severek 

yaptığı “…işimi severek, isteyerek, ilk günkü gibi heyecanla yapmaya devam ediyorum.” şeklindeki sözlerinden 

anlaşılmaktadır.  

Katılımcı öğretmen, “Görsel Sanatlar dersi eğitmenliğinde kendinizi nasıl buluyorsunuz?” sorusuna “Fena 

sayılmam. İlkokul 4. ve 5.sınıflarda öğrenci iken hayalim ressam olmaktı ama ortaokulda çok da iyi resim 

yapamadığımı fark edip vazgeçtim. (…) Öğrencilerim çizdiğim resimleri çok beğenirler. Tabii onlar çocuk gözüyle 

bakıp kendi resimleriyle karşılaştırıyorlar.” diyerek derste kendini yeterli gördüğünü ve öğrencilerinin de kendisinin 

yaptığı çalışmaları beğendiğini ifade etmiştir. Bu derste yaptırdığı etkinliklerde müfredatı takip ettiğini dile getiren 

öğretmen, malzeme seçimi konusunda bazı sıkıntılarla karşılaşsa da bunları, kendi çabalarıyla ve alternatif 

malzemeler bularak bir şekilde çözümleyebilmektedir. Bu hususta “Görsel Sanatlar dersinde, öğrencilerime 

ünitelendirilmiş yıllık plana bağlı olarak vermem gerekenleri öğretiyorum. Müfredat doğrultusunda yapılması 

gereken hangi çalışmalar varsa yapmaya çalışıyorum. Malzemeler konusunda eksiklikler olursa (…) tamamlamaya 

çalışıyorum. (…) Bazı kazanımlarda sıkıntı yaşarsam Görsel Sanatlar öğretmenimizden açıklama istiyorum.” diyen 

öğretmen, bazı kazanımları uygulama noktasında yetersiz kaldığı zamanlarda da alan öğretmeninden yardım 

almaktan, işbirliği içinde hareket etmekten çekinmediğine vurgu yapmıştır. Bununla beraber katılımcı öğretmen, 

yaptırdığı çalışmalarla ilgili detaylı bilgi vermemiş; yüzeysel bir değerlendirme yapmıştır.  

Öğrencilerinin gözünden Görsel Sanatlar dersini değerlendirdiğinde ise öğrencilerin bu dersi sevdiklerine 

fakat ders süresinin hem kendisinin hem de öğrencilerinin beklentilerini karşılamadığına değinmiştir. Öyle ki 

“Seviyorlar, istekliler. Bu anlamda haftada 1 ders saati olmasını yetersiz buluyoruz. Serbest etkinlik derslerinde bile 

ilk akıllarına gelen, resim yapmak oluyor.” sözleriyle Görsel Sanatlar dersi için önemli bir problem olduğu düşünülen 

“ders süresi yetersizliği” sorununu bir kez daha gündeme getirmiştir. Ayrıca katılımcı öğretmenin, Görsel Sanatlar 

dersi için olumlu tutumu, bakış açısı, dersi vermekten duyduğu memnuniyete rağmen sınıf öğretmenlerinin bu dersi 

yürütmelerini çok da doğru bulmadığını şu sözlerle açıklamıştır: “Görsel sanatlar konusunda yetenekli olan 

öğrencilerin küçük yaşta belirlenmesi ve bu konuda eğitim almaları için ilkokuldan başlayarak branş 

öğretmenlerinin derse girmelerinin daha doğru olacağını düşünüyorum.”  

 

Araştırmanın Üçüncü Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü sorusu, ”Katılımcı öğretmenin kullandığı ağırlıklı öğretim yöntemi ve öğretmen tipi 

nedir?” şeklindedir. Bu sorunun araştırılması için video kaydına alınan gözlem kayıtları incelenerek analiz edilmiştir.  

 

Öğrenme ve Öğretme Sürecinde Esas Alınan Öğretim Metotları 

Katılımcı öğretmenin öğrenme ve öğretme sürecinde esas aldığı öğretim metotlarının belirlenmesi için kayda 

alınan ders videosu, öncelikli olarak transkript edilmiştir. İkinci aşamada, yazılı gözlem raporu önceden belirlenen 

öğretim türleri ve nitelikleri çerçevesinde kodlanmıştır. Son olarak süre örnekleme tablosu hazırlanarak öğretmen 

tarafından ağırlıklı olarak kullandığı öğretim yöntemi ve öğretmen tipi belirlenmiştir. Tablo 3’te, gözlemlenen birinci 

dersin süre örnekleme tablosuna yer verilmiştir.  

 

Tablo 3.  Gözlemlenen birinci dersin süre örnekleme tablosu 

Temalar Süre (Dakika) Yüzde (%) 

Temel Bilgi Aktarımı 14 35 

Yönetsel 2 5 

Süreç İçinde İletişimsel  20 50 

İşlevsiz 4 10 

Toplam 40 100 
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Tablo 3 incelendiğinde 40 dakikalık dersin gözlem kaydı sonucunda katılımcı öğretmen tarafından %50 

oranında süreç içinde iletişimsel, %2 oranında yönetsel öğretim yönteminin kullanıldığı; %35 oranında temel bilgi 

aktarımının yapıldığı ve %4 oranında işlevsiz olunduğu görülmektedir. Dolayısıyla bu derste ağırlıklı olarak 

benimsenen öğretim yöntemi, süreç içinde iletişimsel olarak belirlenmiştir. 40 dakikalık ders süresinde %50 oranında 

süreç içinde iletişimsel öğretim yöntemi kullandığı için öğretmenin tipi, belirlenmiş konu ve öğrenci merkezli öğretim 

tarzıdır. Öğretmen bu derste öğrencilerle etkileşim halinde olmanın yanı sıra %35 oranda temel bilgi aktarımında 

bulunduğundan otoriter öğretim tarzını da etkin olarak kullanmıştır.  

İkinci dersin gözlem kaydının incelenmesi sonucunda elde edilen süre örnekleme tablosu, Tablo 4’te 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 4.  Gözlemlenen ikinci dersin süre örnekleme tablosu 

Temalar Süre (Dakika) Yüzde (%) 

Temel Bilgi Aktarımı 3 7,5 

Yönetsel 1 2,5 

Süreç İçinde İletişimsel  35 87,5 

İşlevsiz 1 2,5 

Toplam 40 100 

Tablo 4’ten hareketle dersin ikinci 40 dakikalık gözlem kaydı sonucunda, katılımcı öğretmen tarafından 

%87,5 oranında süreç içinde iletişimsel öğretim yönteminin ve %7,5 oranında temel bilgi aktarımının kullanıldığı; 

%2,5 oranında yönetsel ve %2,5 oranında işlevsiz olunduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla öğretmenin bu derste 

kullandığı ağırlıklı öğretim yönteminin, süreç içinde iletişimsel olduğu anlaşılmıştır. Buna bağlı olarak da öğretmenin 

tipi, belirlenmiş konu ve öğrenci merkezli öğretim tarzı olarak değerlendirilmiştir.  

 Her iki dersin gözlem kaydının kodlanması neticesinde oluşturulan nihai süre örnekleme tablosu, Tablo 5’te 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 5.  Gözlemlenen dersin (40+40) toplam süre örnekleme tablosu 

Temalar Süre (Dakika) Yüzde (%) 

Temel Bilgi Aktarımı 17 21 

Yönetsel 3 4 

Süreç İçinde İletişimsel  55 69 

İşlevsiz 5 6 

Toplam 80 100 

Tablo 5’ten de anlaşılacağı üzere kazanımlara yönelik olarak eleştiri odaklı işlenen Görsel Sanatlar dersinin 

kayıt dökümü sonucunda, ders öğretmeni %69 oranında süreç içinde iletişimsel öğretim yöntemini, %21 oranında 

temel bilgi aktarımını, %4 oranında yönetsel öğretim yöntemini kullanmış ve %6 oranında işlevsiz bulunmuştur. 

Dolayısıyla iki haftalık derste ağırlıklı olarak kullanılan öğretim yöntemi, %69 ile süreç içinde iletişimsel olmuştur. 

Buna bağlı olarak da öğretmenin öğretici tipi, belirlenmiş konu ve öğrenci merkezli öğretim tarzı olarak 

belirlenmiştir. 

 

Araştırmanın Dördüncü Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın dördüncü sorusu “Katılımcı öğrencilerin Görsel Sanatlar dersine ilişkin görüşleri nelerdir?” 

şeklindedir. Bu alt amaç kapsamında, katılımcı öğrencilere, açık uçlu dört soru yöneltilmiş; elde edilen veriler, 

kategori ve kodlar altında birleştirilerek frekans cinsinden ifade edilmiştir. 

“Görsel Sanatlar dersinde neler öğreniyorsun?” sorusuna verilen yanıtlar çerçevesinde, katılımcı öğrencilerin 

sınıf öğretmenleri tarafından işlenen Görsel Sanatlar dersindeki içerik uygulamaları, “Mevcut içerik uygulamaları” 

kategorisi altında toplanmıştır. Bu kategori kapsamında ulaşılan kodlar ve frekans dağılımları, Tablo 6’da 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 6. Görsel sanatlar dersinde içerik uygulamalarına ilişkin görüşler 

Kategori Kodlar f 

Mevcut İçerik Uygulamaları 

Resim/çizim yapma 18 

Renk öğretimi 13 

El becerisi geliştirme 2 

Sanat öğretimi 1 
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Tablo 6 incelendiğinde Görsel Sanatlar dersindeki mevcut içerik uygulamalarının resim/çizim yapma (f:18)  

ve renk öğretimi (f:13) üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. El becerisi geliştirme (f:2) ve sanat öğretimi (f:1) de 

dersteki içerik uygulamalarını yansıtan diğer ifadelerdir. Katılımcı öğrencilerden bazıları, Görsel Sanatlar dersinde 

yaptıkları uygulamaları şöyle dile getirmiştir: 

“Renk tonları, resim çizmeyi, taşırmadan boyamayı.” Ö-9 

“Su altını çizmeyi öğreniyorum” Ö-11 

“Rengin tonlarını, resme nasıl başlayacağımı ve (…) hangi yönde boyayacağımı öğreniyorum.” Ö-14 

“Fazla bir şey öğrenmiyoruz. Öğretmenimiz istediğiniz resmi yapın diyor.” Ö-22 

“İlk olarak sanatı müziği, resmi, kısacası her şeyi öğreniyorum.” Ö24 

“Değişik renkleri ve manzara resimlerini öğreniyoruz.” Ö-26 

“El sanatlarımı geliştiriyorum. Güzel resim çiziyorum.” Ö27 

 

“Görsel Sanatlar dersini işlediğiniz yer hakkında neler düşünüyorsun?”, “Bu derste neler öğrenmek istersin?” 

ve “Sence iyi bir Görsel Sanatlar öğretmeni nasıl olmalıdır?” sorularına verilen yanıtlar, üç kategori altında 

değerlendirilmiştir. “Eğitim ortamı beklentileri” kategorisinde dört, “İçerik beklentileri” ve “Öğretici beklentileri” 

kategorilerinde ise yedi koda ulaşılmıştır. Kodlar ve frekans değerleri, Tablo 7’de gösterilmiştir.   

 

Tablo 7. Görsel sanatlar dersiyle ilgili beklentilere ilişkin görüşler 

Kategoriler Kodlar f 

Eğitim Ortamı Beklentileri 

Beklenti olmaması  15 

Özel mekân/atölye 9 

Ev 1 

Resim müzesi 1 

İçerik Beklentileri  

Resimle ilgili tüm bilgileri öğrenme  9 

Resimlerin niteliğini artıracak bilgi sahibi olma 8 

Beklenti olmaması 5 

Renk öğretimi 4 

Doğa ve çevre öğretimi 1 

El becerisi geliştirme 1 

Sanat öğretimi 1 

Öğretici Beklentileri 

Pozitif olma 10 

Alan yeterliliğine sahip olma 7 

Destekleyici olma 6 

Beklentinin olmaması 4 

Disiplinli olma 4 

Zeki olma 2 

Tatlı-sert olma 2 

Tablo 7’de “Eğitim ortamı beklentileri” kategorisinde bulunan kodlar incelendiğinde katılımcı öğrencilerin 

büyük ölçüde eğitim ortamıyla ilgili herhangi bir beklentilerinin olmadığı (f:15), sanat dersliği olarak kendi 

sınıflarında bulunmaktan memnun oldukları; bir kısım öğrencinin ise Görsel Sanatlar dersini, ders için ayrılmış özel 

bir mekânda veya atölyede işlemek istedikleri (f:9) görülmektedir. Ev ortamı (f:1) ve resim müzesi (f:1) ise ders için 

uygun görülen diğer mekânlar arasında sayılmıştır. Katılımcı öğrencilerden bazılarının, eğitim ortamına ilişkin 

beklentilerinin yer aldığı ifadelerden birkaçı şu şekildedir: 

“Uygun olduğunu düşünüyorum.” Ö-4 

“…resim atölyesinde olsun.” Ö-13 

“…Resim atölyesinde işlenmesini isterdim.” Ö-19 

“Özel bir odada.” Ö-23 

“…daha renkli, cıvıl cıvıl olmasını isterdim.” Ö-26 

“Bence çok uygun. Hiç rahatsız olmuyorum.” Ö-27 

 

Tablo 7’den hareketle katılımcı öğrencilerin Görsel Sanatlar dersiyle ilgili “İçerik beklentileri”nde, resimle 

ilgili tüm bilgileri öğrenme (f:9) ve resimlerin niteliğini artıracak tüm bilgilere sahip olma (f:8) düşüncelerinin öne 

çıktığı görülmektedir. Ardından sırasıyla renk öğretimi (f:5), doğa ve çevre öğretimi (f:1), el becerisi geliştirme (f:1) 

ve sanat öğretimi (f:1) de bu dersten beklentiler arasındadır. Tüm bunlara karşılık öğrencilerin bir kısmı (f:5), derse 

ilişkin herhangi bir beklentiye sahip değildir. Katılımcı öğrencilerden bazılarının, Görsel Sanatlar dersinde öğrenmek 
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istedikleri şu şekildedir: 

“Güzel resim çizmeyi öğrenmek isterdim.” Ö-2 

“Resimle ilgili her şeyi.” Ö-4, Ö-6, Ö-8 

“Sanatı…” Ö-18 

“Renkleri, tonları, iyi resim çizmeyi (…) öğrenmek isterim.” Ö-22 

“Doğayı, çevreyi.” Ö-23 

“Çok farklı renkler, değişik resimler çizmeyi”. Ö-26 

“Daha güzel resim yapmayı. Elimi geliştirmek.” Ö-27 

 

Tablo 7’de yer alan “Öğretici beklentileri” kategorisindeki kodlara bakıldığında öğrencilerin gözünden ideal 

bir Görsel Sanatlar öğretmeninde bulunması gereken en öncelikli niteliklerin pozitif olma (f:10), alan yeterliliğine 

sahip olma (f:7) ve destekleyici olma (f:6) olduğu anlaşılmaktadır. Disiplinli olma (f:4), zeki olma (f:2) ve tatlı-sert 

olma (f:2) da öğretmenden beklenen özellikler arasındadır. Buna karşılık bazı öğrencilerin (f:4) ideal bir Görsel 

Sanatlar öğretmenine ilişkin herhangi bir hayallerinin bulunmadığı ve öğretmenlerinden memnun oldukları 

görülmektedir. Öğrencilerden bazılarının söylemleri şöyledir: 

“El sanatlarına özen göstermesi gerekir. Güzel resim çizmesi gerekir.” Ö-2 

“Eğlenceli, kızmaması, az kızması.” Ö-4 

“Neşeli, kızgın olmayan, şirin.” Ö-5 

“Hoşgörülü, hiç kızmayan.” Ö-8 

“Ben öğretmenimden memnunum.” Ö-10 

“Bizim öğretmen gibi.” Ö-12 

“Sevecen, çocukları seven, zarif, tatlı, disiplinli biri olmalı.” Ö-14 

“Zeki ve resim çizmeyi bilen biri.” Ö-16 

 

Araştırmanın Beşinci Sorusuna İlişkin Bulgular 

Araştırmanın beşinci sorusu, “Katılımcı öğrencilerin sanat eleştirisi yöntemine göre işlenen derse yönelik 

görüşleri nelerdir?” şeklindedir. Bu alt amaç kapsamında katılımcı öğrencilere dört soru yöneltilmiş; soruya verilen 

yanıtlar, dört kategori çerçevesinde değerlendirilmiştir. Oluşturulan kategoriler “Dersin etkililiği”, “Dersin önceki 

derslerden farkı”, “Derste dikkat çeken unsurlar” ve “Dersin kazanımları ve katkıları” şeklindedir.  

“Bu dersin etkililiği hakkında neler düşünüyorsun?” sorusu çerçevesinde alınan yanıtlardan hareketle 

oluşturulan “Dersin etkililiği” kategorisinde, beş koda ulaşılmıştır. Kategorilere ait kodlar ve frekans dağılımları, 

Tablo 8’de yer almaktadır. 

 

Tablo 8. Sanat eleştirisine dayalı uygulamanın etkililiğine ilişkin görüşler 

Kategoriler Kodlar f 

Dersin Etkililiği 

Etkili olma 21 

Yeni bilgiler kazanma  13 

Eğlenceli olma 3 

Beceri geliştirme 3 

Sanatçıları anlama 1 

Tablo 8 incelendiğinde öğrencilerin büyük kısmının (f:21), sanat eleştirisine dayalı olarak gerçekleştirilen 

uygulamaları etkili bulduğu anlaşılmaktadır. Yeni bilgilerin kazanılması (f:13), dersi etkili kılan en önemli faktör 

olarak öne çıkmıştır. Ardından dersin eğlenceli olması (f:3), bazı becerileri geliştirmesi (f:3) ve sanatçıları 

anlayabilmeyi sağlaması (f:1) da dersi etkili kılan diğer faktörler arasında sayılmıştır. Bu hususta, öğrencilerden 

bazılarının görüşleri şöyledir: 

“Bayağı bir etkili oldu çünkü kültür, sanat ve resim sevgisi açısından bilgilerimiz arttı.” Ö-5 

“Bana ve arkadaşlarıma resim ile ilgili farklı bilgi edindirdiğini düşünüyorum.” Ö-9 

“Çok verimli oldu...” Ö-10 

“Resme olan ilgimi ve becerimi artırdı çünkü resim becerimi artıracak bir ders işledik.” Ö-14 

“Bence çok etkili oldu çünkü çok eğlenceliydi.” Ö-15 

“Bu ders sayesinde çok şey öğrendim ve bilgi edindim. Eser inceledim. Çok iyi derecede etkili oldu…” Ö-19 

“Resimde, hiç ressamların çizdiği resmi inceleyip düşüncelerimi yazmamıştım.” Ö-20 

 

“Bu dersi diğer Görsel Sanatlar dersiyle karşılaştırır mısın?” şeklindeki soru çerçevesinde verilen yanıtlar, 

“Dersin önceki derslerden farkı” kategorisi altında değerlendirilmiş ve bu kategoride dokuz koda ulaşılmıştır.  

Bu kategori altındaki kodlar ve frekans dağılımları, Tablo 9’da gösterilmiştir. 
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Tablo 9. Sanat eleştirisine dayalı uygulamanın önceki derslerden farkına ilişkin görüşler 

Kategoriler Kodlar f 

Dersin Önceki Derslerden 

Farkı 

Eser eleştirisi yapma 13 

Eğitici ve öğretici içerik 12 

Gelişim sağlama  4 

Eğlenceli olma 4 

Resim kursuna benzerlik 1 

Fark olmaması 1 

Tablo 9’a bakıldığında yapılan uygulamanın diğer derslerden en önemli iki farkının eser eleştirisi yapma 

(f:13) ve eğitici-öğretici içeriğe sahip olma (f:12) yönünden kaynaklı olduğu anlaşılmaktadır. Dersin gelişim 

sağlamaya olan katkısı (f:4), eğlenceli olması (f:4) ve resim kursuna benzemesi (f:1) de diğer farkları arasındadır. 

Yalnızca bir öğrenci, işlenen dersin önceki derslerden farkın olmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin bu konu 

hakkındaki söylemlerinden bazıları şöyledir: 

“Biz Görsel Sanatlar dersinde resim yaparız. Ama biz şimdi sadece resimleri inceliyoruz (…). Resim 

hakkında konuşuyorum.” Ö-1 

“Diğer derslerimizde hep serbest resim yapardık…” Ö-5 

“…Bu ders çok farklıydı. (..) Resme gerçek bir giriş yaptık ve çok eğlendim.” Ö-14 

“Önceden sadece resim yapıyorduk.” Ö-16 

 “Görsel Sanatlar dersinde hiç böyle bir şey yapmadık.” Ö-20 

“…sanki resim kursu gibi.” Ö-22 

“Öbür derslerimizde sadece belli bir konuda resim çiziyorduk. Bu ders değişik bilgiler öğrendik.” Ö-23  

 

 “Bu derste seni etkileyen bir şeyler oldu mu? Varsa bunlardan bahseder misin?” şeklindeki soruya verilen 

yanıtlar, “Derste dikkat çeken unsurlar” kategorisi başlığı altında toplanmıştır. Bu kategoride oluşan kodlar ve 

frekans dağılımları, Tablo 10’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 10. Sanat eleştirisine dayalı uygulamada dikkat çeken unsurlara ilişkin görüşler 

Kategoriler Kodlar f 

Derste Dikkat Çeken Unsurlar 

Dikkat çekmemesi 12 

Sanat eserleri  4 

Sınıfın sessizliği 3 

Eğitici ve öğretici içerik 3 

Çalışma yaprakları 1 

Tablo 10 incelendiğinde sanat eleştirisi yöntemine göre işlenen derste sanat eserlerinin (f:4), sınıftaki 

sessizliğin (f:3), eğitici-öğretici içeriğin (f:3) ve çalışma yapraklarının (f:1) dikkat çeken unsurlar arasında sayıldığı 

görülmektedir. Buna karşılık derste, öğrencilerin büyük bir kısmının (f:12) dikkatini çeken herhangi bir şey 

olmamıştır. Bu hususta, öğrencilerden bazılarının söylemleri şu şekildedir: 

“Oldu. Bu, insanların eliydi.” Ö-5 

“Oldu. Arkadaşlarımın sessiz olması…” Ö-6 

“Hayır, beni bir şey etkilemedi.” Ö-13 

“Evet oldu. Tablolar, resimler, portreler ve daha fazlası.” Ö-14 

“Sınıfın sessiz olması ve resmimin eskisinden daha güzel olması.” Ö-21 

“Oldu. Bilmediğimiz şeyleri öğrenme heyecan verici…” Ö-23 

 

 “Yapılan bu derslerin, sana olan katkısını değerlendirir misin?” sorusuna yönelik yanıtlar, “Dersin 

kazanımları ve katkıları” kategorisi altında değerlendirilmiştir. Bu kategoride yer alan kodlar ve frekans dağılımları, 

Tablo 11’de yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

Tablo 11. Sanat eleştirisine dayalı uygulamanın kazanımları ve katkılarına ilişkin görüşler 
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Kategoriler Kodlar f 

Dersin Kazanımları ve 

Katkıları 

Resimlerin niteliğini artırma 14 

Dersi önemseme 4 

Bilişsel süreçleri geliştirme  3 

Renk bilgisine sahip olma 3 

İşe yarar bilgi sahibi olma 2 

Resme verilen değeri artırma 1 

Tablo 11’e bakıldığında sanat eleştirisine dayalı uygulama sonrasında en önemli kazanımın, yapılan veya 

yapılacak olan çalışmalardaki niteliği artırması (f:14) olduğu görülmektedir. Bunun dışında dersin önemsenmesi 

(f:4), bilişsel süreçleri geliştirmesi (f:3), renk bilgisini artırması (f:3), işe yarar bilgi kazandırması (2) ve resme verilen 

değeri artırması (f:1) dersin diğer katkıları arasındadır.  

“…resimleri farklı şekilde çiziyorum. Yani konuları resimde kullanıyorum. Çok fazla katkısının olduğunu 

düşünüyorum.” Ö-2 

  “…öğrendiklerim işime yarar.” Ö-7 

“Resimlerime katkı olacağından eminim. Resimlerimde başarılı olmam, düşüncelerimin gelişmesi gibi 

şeyler.” Ö-9 

“…biz Görsel Sanatlar dersini pek önemsemezdik.” Ö-10 

“…Eskiden Görsel Sanatlar dersini pek sevmiyordum…” Ö-19 

“Renkleri doğru kullanmak, resmime değer vermemi sağladı.” Ö-21 

 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Sınıf öğretmeni tarafından ilkokul 4.sınıf düzeyinde işlenen Görsel Sanatlar dersinin değerlendirildiği bu 

araştırmada eğitim ortamına, katılımcı öğretmenin mesleki niteliklerine, öğrenme ve öğretmen sürecine, Görsel 

Sanatlar dersindeki mevcut duruma ve sanat eleştirisi uygulamalarına yönelik düşüncelere ilişkin bazı sonuçlara 

ulaşılmıştır.  

1) Okulda, öğretimi özel bir mekân gerektiren dersler için derslik tahsisi yapılmışken sanat dersliği için 

ayrılmış özel bir mekân bulunmamaktadır. Ayrıca sergileme alanları, gerek okul gerekse sınıf mevcuduna kıyasla 

yeterli değildir. Okul binasının ilkokul ve ortaokullar için kullanılmasından kaynaklı olarak okulun fiziki imkân ve 

kapasitesinin sınırlı olması, bu derse özel bir dersliğin ayrılamama gerekçelerinden biri olabilir. Buna karşılık okul 

yönetimin dersi önemli görmemesi de bir diğer varsayım olabilir. Gerekçesi her ne olursa olsun yapılan 

araştırmalarda sınıf öğretmenlerinin bu durumu, bir sorun olarak nitelendirdiği görülmektedir (Bahar, 2011;  

Gökdemir ve Büyükalan Filiz, 2018). Yani atölye, bu ders için bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna karşın 

mevcut araştırmada Görsel Sanatlar dersinin sınıfta işlenmesinin öğrencilerin derse olan ilgilerini olumsuz 

etkilemediği ancak dersin atölyede işlenmesinin, eğitim ortamına ilişkin beklentiler arasında olduğu tespit edilmiştir. 

Bu hususta Ö-1’in “Sınıfta değil atölyede olsaydı daha iyi olurdu.” şeklindeki ifadesi, bu beklentiyi dile 

getirmektedir.  

2) Katılımcı öğretmen, bu dersin eğitmenliği noktasında kendini yeterli görmekte ve derse karşı olumlu bir 

yaklaşım sergilemektedir. Yapılan bazı araştırmalarda sınıf öğretmenlerinin Görsel Sanatlar dersi eğitmenliğine 

ilişkin öz yeterlik düzeyleri düşük bulunmuştur (Özer, 2001; Kahraman, 2014; Bahar, 2011). Buna karşılık Dilmaç 

ve İnanç (2015) tarafından araştırmada, sınıf öğretmenlerinin bu derse yönelik öz yeterlik düzeylerinin yüksek olduğu 

tespit edilmiş ve bu durum sınıf öğretmenlerinin büyük çoğunluğunun eğitim fakültesi mezunu olmasına, hizmet 

sürelerinin ve kıdem yıllarının yüksek olmasına bağlanmıştır. Dolayısıyla mevcut araştırmada incelenen sınıf 

öğretmeninin derse olan yaklaşımı, eğitim fakültesi mezunu olması ve mesleki açıdan deneyimli olmasıyla 

açıklanabilmekte; bu yönüyle iki araştırmanın sonucu, birbirini desteklemektedir. 

Görsel Sanatlar dersi eğitmenliğine karşı pozitif bir tutum sergilemesine karşılık katılımcı sınıf öğretmeni, bu 

dersin alan öğretmenleri tarafından verilmesi ve ders süresinin artırılması gerektiğine inanmaktadır. Benzer şekilde 

öğretmenin bu görüşleri, yapılan bazı araştırmalarda da sıklıkla vurgulanmıştır (Batur, 2010; Kahraman, 2014; 

Gökdemir ve Büyükalan Filiz, 2018). Dolayısıyla bu durum, üzerinde durulması gereken genel bir sorun olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

3) Sınıf öğretmeninin, sanat eleştirisi yöntemine göre işlediği derslerde ağırlıklı olarak süreç içinde 

iletişimsel öğretim yöntemini kullandığı ve buna bağlı olarak belirlenmiş konu ve öğrenci merkezli öğretim tarzını 

benimsediği tespit edilmiştir. Bu sonuç öğretim sürecinde öğrencilerin aktif olduğu, etkileşimli bir ders işlendiğine 

işaret etmektedir. Dolayısıyla sanat eleştirisi yöntemine göre işlenen bir derste soru-cevap ve tartışma gibi öğretim 

yöntemleri ağırlık kazandığı için öğrenci aktif olarak sürece katılabilmekte, düşündüğünü ifade ederek eleştirel 

düşünme becerileri kazanabilmektedir.  

4) Mevcut içerik uygulamalarında resim/çizim yapma ve boyama çalışmalarının ön plana çıktığı 
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anlaşılmıştır. Katılımcı sınıf öğretmeninin, “…Müfredat doğrultusunda yapılması gereken hangi çalışmalar varsa 

yapmaya çalışıyorum.” diyerek Görsel Sanatlar dersi öğretim programına riayet ettiğini beyan etmesine rağmen 

öğrencilerin görüşlerinden hareketle derste sürekli serbest veya konulu resim çalışması yapıldığı, ilk kez sanat eseri 

üzerinden ders işlendiği tespit edilmiştir. Bu hususta Ö-19’un “…Eskiden istediğimiz konuyla resim yapıyorduk. 

Şimdi ders işlediğimi anladım…”           

 ve Ö-24’ün “…Görsel Sanatlar dersinde bu tür faaliyetler hiç yapmadık…” ifadeleri, bu sonucu 

desteklemektedir.  

Eser incelemeleri, sarmal programlama yaklaşımıyla hazırlanan 2018 Görsel Sanatlar Dersi Öğretim 

Programı’nda birinci sınıftan itibaren öğrenci seviyesine göre uygulanması öngörülen faaliyetlerdendir. Bununla 

beraber öğretmenin “Görsel Sanatlar dersinde, öğrencilerime ünitelendirilmiş yıllık plana bağlı olarak vermem 

gerekenleri öğretiyorum.” diyerek Görsel Sanatlar dersini “ünitelendirilmiş yıllık plana” işlediğini ifade ederek bu 

derste “ünite” olmadığını bilmediğini ortaya koyması, beyanlar ve uygulamalar arasında fark olduğuna açıkça işaret 

etmektedir. 

5) İçerikle ilgili beklentilerde, resimle ilgili tüm bilgilerin öğrenilmesi ve yapılan resimlerin niteliğini 

artıracak tüm bilgilere sahip olunması düşünceleri ön plana çıkmıştır. Renk öğretimi, doğa ve çevre öğretimi, el 

becerisi geliştirme ve sanat öğretimi de bu derste ele alınması istenen diğer konulardır. Bununla beraber bazı 

öğrencilerin dersle ilgili herhangi bir beklentisi bulunmamaktadır.   

6) İdeal bir Görsel Sanatlar öğretmeninden beklenen ilk üç özelliğin pozitif olma, alan yeterliliğine sahip 

olma ve destekleyicilik olduğu tespit edilmiştir. Disiplinli, zeki ve tatlı-sert olma da diğer özellikler arasındadır. 

Öğrenci görüşlerinden hareketle Görsel Sanatlar öğretmenlerinin onaylayan, takdir eden, sıcak, samimi, tehditkâr 

olmayan fakat bununla beraber dersin ciddiyetini muhafaza edebilen, sınıfta istenmeyen davranışların önüne 

geçebilen ve ders düzenini sağlayan bir yapıda olmasının istendiği görülmektedir. Örneğin Ö-26’nın “Sevecen, cıvıl 

cıvıl, güler yüzlü, neşeli, gerektiğinde disiplinli.” sözlerinden, öğrencilerin bu derste disipline verdikleri önem açıkça 

anlaşılmaktadır. Bazı öğrencilerin ise sınıf öğretmenlerinin Görsel Sanatlar dersi öğretmenliğinden memnun olduğu, 

bu konuda beklentilerinin olmadığı görülmüştür.  

7) Sanat eleştirisi yöntemine göre işlenen derslerde, sanat eserleri ve sınıfın sessizliği öğrencilerin dikkatini 

çekmiştir. Bu durum, söz konusu yöntemin aynı zamanda derste disiplini sağlama konusunda etkili olduğunu 

göstermektedir.  

8) Sanat eleştirisi yöntemine göre gerçekleştirilen dersler, eğitici ve öğretici içeriğe sahip olmasından dolayı 

etkili bulunmuş; sanat eleştirisi üzerinden yapılan öğretimin, gelecekte yapılacak resimlerdeki niteliği artıracağına 

inanılmıştır. Büyükalan Filiz ve Gökdemir’in (2018, s.784) çalışmalarında öğrenciden kaynaklı ilk üç sorundan ikisi, 

“derse olan ilgisizlik” ve “dersin önemsenmemesi” olarak belirlenmiştir. Kahraman’ın (2014) araştırmasında da sınıf 

öğretmenlerinin, bu dersin önemsenmemesini bir sorun olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir. Mevcut 

araştırmada ise -tıpkı diğer teorik derslerde olduğu gibi- yeni bilgiler edinerek gelişmenin doyumunu yaşadığı için 

öğrencilerin derse olan bakış açılarının değiştiği ve dersi önemsemeyen birçok öğrencinin sanat eleştirisine dayalı 

uygulamalardan sonra dersi önemsemeye başladığı ortaya konulmuştur. Bu sonuç, çok çarpıcıdır. Çünkü bu durum 

derste daima resim yaptırmanın bazı öğrencilerin beklentilerine hitap etmediğini, kimi öğrencilerin resim yapmayı 

değil de sanattan bahsetmeyi daha konforlu ve öğretici bulduğunu, esasında öğrencilerin “bilme ihtiyaçlarının” diğer 

derslerde olduğu gibi Görsel Sanatlar dersinde de üst seviyede olduğunu göstermektedir. Yani yalnızca çizim ve 

boyama becerisine dayalı konulu veya serbest resimler yapmanın öğrencileri tatmin etmediği, tümüyle ilgi 

çekmediği, dersi sıradanlaştırdığı ve rutinleştirdiği söylenebilir. Bununla beraber sanatın ve görsel sanat 

çalışmalarının sadece resim yapmaktan ibaret olmadığının fark ettirilmesi, görsel okuryazarlık becerisi 

kazandırılması, sanat yapıtlarının ve estetik nesnelerin değerinin fark ettirilmesi, sanat değeri taşıyan varlıklarla 

taşımayanları ayırma yetkinliğinin kazandırılması ve sanattan keyif alan bireylerin yetiştirilmesiyle ebeveynlerin ve 

okul yönetimlerinin derse olan bakış açısında da değişim yaratılması mümkündür.  

 

ÖNERİLER 

Araştırmanın sonuçlarından hareketle şu öneriler getirilmiştir: 

a) İlkokullarda, Görsel Sanatlar dersinin işlenmesi için özel bir mekân/sanat dersliği ayrılmalıdır.  

b) İlkokul düzeyinde Görsel Sanatlar dersi, alan uzmanlarınca yürütülmelidir. 

c) İlkokullarda, Görsel Sanatlar dersinin süresi artırılmalıdır. 

ç)  Sınıf öğretmenlerinin alan yeterliliklerinin artırılması için farklı sanat uygulamalarının, özel öğretim yöntem 

ve tekniklerinin öğretimi için sanal platformlarda kullanılmak üzere dijital modüller hazırlanarak 

desteklenmelidir. Ayrıca öğretmenler, alan uzmanları eşliğinde uygulamaları bizzat deneyimleyerek yapmak 

üzere hizmet içi eğitimlere tabi tutulmalıdır.  
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d) Sınıf öğretmenleri, öğretim programına riayet etme konusunda özen göstermeli ve derslerini farklı sanatsal 

faaliyetlerle çeşitlendirmelidir. Bu noktada sanat eleştirisi uygulamalarına gereken önem verilmelidir. 

e) Görsel Sanatlar dersi, salt uygulama çalışmalarından ibaret görülmemeli; öğrencileri teorik açıdan besleyen 

içeriğe de zaman ayrılmalıdır. 
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ÖZET 
 

Boşanma eşler arasında gerçekleşen bir olgu olmasına karşın eşleri etkilediği kadar çocukları da etkileyen bir 

süreçtir. Ebeveynlerin ayrılması ile çocukların boşanma öncesindeki düzenleri bozulmaktadır. Bu süreç özellikle 

çocuklar için yeni ama karmaşık bir dönemin başlangıcıdır. Ebeveynleri boşanmış olan çocukların psikolojik, 

sosyal ve akademik açılardan pek çok olumsuz durum ile karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Bu araştırmanın 

amacı; boşanmış ebeveyne sahip çocukların depresyon ve sosyal beceri düzeylerinin etkilenip etkilenmediğinin 

ortaya çıkarılmasıdır. Araştırma materyali olarak; Matson Çocuklarda Sosyal Beceri Değerlendirme Envanteri 

ve Beck Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 6, 7 ve 8. sınıfta öğrenimine 

devam eden anne babası boşanmış 101 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma içerik analizi yaklaşımı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, elde edilen veriler içerik analizi tekniklerinden kategorisel analiz tekniğiyle 

analiz edilmiştir. İlişkileri ve ilişki düzeylerini saptamak için SPSS programında Pearson Korelasyon Analizi ve 

Kruskal Wallis-H Testi uygulanmıştır. Katılımcıların 11’inin 1-3 yaş aralığında, 49’unun 4-7 yaş aralığında ve 

41’inin 8-11 yaş aralığında iken ebeveyni boşanmıştır. Araştırma sonucunda; ebeveyn boşandığındaki çocuğun 

yaşı ile sosyal beceri ve depresyon düzeyi arasında ilişki bulunmadığı, olumlu veya olumsuz sosyal beceri ile 

depresyon arasında da ilişki bulunmadığı bulgulanmıştır. Boşanmış ailedeki öğrencilerin sosyal beceri ölçekleri- 

nin olumlu sosyal beceri alt boyutu puanları ile olumsuz sosyal beceri alt boyutu puanları arasında negatif yönde 

doğrusal ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Abstract 
 

Although divorce is a fact that happens between spouses, it is a process that affects children as well as spouses. 

With the separation of the parents, at the pre-divorce period, children’s layout is disrupting. This process is the 

beginning of a new but complex period, especially for children. It is seen that children whose parents are divorced 

face many negative situations in terms of psychological, social, and academic aspects. The purpose of this rese- 

arch; is to determine divorced parent’s children’s depression and social skill levels are affected or not. Research 

materials; Matson Children’s Social Skills Assessment Inventory and Beck Depression Scale for Children. The 

sample of the study consists of 101 students whose parents are divorced and who continue their education in the 

6th, 7th and 8th grades. The research was carried out using the content analysis approach. In the research, the 

data obtained were analyzed with the categorical analysis technique. Pearson Correlation Analysis and Kruskal 

Wallis-H Test were applied in SPSS program to determine the relationships and relationship levels. While 11 of 

the participants were between the ages of 1-3, 49 of them were between the ages of 4-7, and 41 of them were 

between the ages of 8-11, and also their parents were divorced. As a result of the research; It was found that there 

was no relationship between the age of the child, social skills and depression level when their parents divorced, 
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and there was no relationship between positive or negative social skills and depression. It has been concluded that 

there is a negative linear and high level relationship between the positive social skills sub-dimension scores of the 

students in divorced families and the negative social skills sub-dimension scores. 

1-Giriş 

 
1.1.Boşanma 

Boşanma, sosyal ve tüzel kaideler çerçevesinde gerçekleştirilmiş olan evliliğin, tarafların karı koca olarak iliş- 

kileri kalmaksızın, var ise ortak evlatların hakları saklı kalmak suretiyle bitirilmesine ve tarafların başkalarıyla 

tekrar evlenmelerine imkân sağlayan tüzel/sosyal bir prosedürdür (Zara, 2013). 

Boşanmanın birçok sebebi olabilir. Ekonomik zorluklar, sağlık problemleri, işsizlik, uyuşturucu madde tüketimi, 

alkol kullanımı, kumar, ailevi sorunlar, kıskançlık, ilgisizlik, aile bağlarını bozmak gibi birçok mesele boşanmaya 

sebebiyet verebilmektedir. Bunların yanı sıra çocuk sayısı, eşlerin yaş farkı, kadının iş durumu, eşlerin evlilikle- 

rinin ideal evlilik konseptine uygunluğu da evlilikte yaşanan çatışma düzeyiyle bağlantılı olabilmektedir (Özgü- 

ven, 2001:310). Ebeveynler olarak evlatların “velayeti” için “aile” boşanması; boşanan eşlerin çocukları varsa 

onların velayetleri, ziyaret kuralları, anne-babanın çocukları hakkındaki sorumlulukları gibi kararların alındığı 

boşanma süreci, ebeveyn ve çocuklar için oldukça stresli bir döneme sebep olabilmektedir (Özgüven, 2001:310). 

1.1.Boşanmanın Çocuklar Üzerine Etkileri 

Boşanmalar; çocukların gelişiminde psikolojik ve sosyolojik açıdan oldukça etkilidir. Boşanmanın psikolojik, içtimai 

ve tüzel sonuçları olduğundan çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olabilmektedir. Yapılan araştırmalar çocukların, 

ebeveynlerinin boşanmalarını kabul etmediklerini göstermektedir. Çocuklar ebeveynlerinin boşanmalarındansa kötü 

bir evlilik sürdürmelerini tercih etmektedirler (Çağdaş, Seçer, 2004 :220). Çocuğun kişilik yapılanmasına etki eden, 

çocuğu hayata hazırlayan aile yapısının dağılması; çocuğun gelişimini tüm alanlarda etkilemektedir. Boşanmaların 

en belirleyici özelliği değişikliktir. Bu değişiklikler aile üyelerini olumlu veya olumsuz bir şekilde etkileyebilir 

fakat çocukların bu yeni sürece uyum sağlaması çok önemlidir. Çocuklar üzerinde boşanmanın psikolojik etkileri 

iki farklı seviyede ele alınmalıdır. İlki, değişime adapte olma sürecidir ve uyumun daha kolay sağlanabilmesi için 

düzen kısa sürede oturtulmalıdır. Diğeri ise çocuğun psikolojik uyumudur. Bu süreçte çocuk kişisel özelliklerine ve 

aile içi etkileşimine göre analiz edilmelidir (Tolungüç, 2016). Boşanma aşamasında ve sonraki dönemlerde çocuk- 

larda alınganlık, öfke, suçluluk, depresyon ve kaygı gibi duygular sık sık ortaya çıkabilmektedir. Çocuklar boşan- 

manın sonuçlanmasının ardından, uzakta olan ebeveynleri için üzülebilir, ebeveynlerine karşı itaatsiz davranışlar 

sergileyebilir ve ebeveynleriyle olan iletişim ve bağlarının değişmesinden endişe duyabilirler (Brown, 1997). 

1.1. 12-14 Yaş Aralığındaki Çocukların Gelişim Dönemi Özellikleri 
 

Bireysel kimliği ve hayatın anlamını araştırmak ergenliğin en önemli adımlarından biridir. Ergenlik döneminde 

birey, püberte döneminde ortaya çıkan duygusal, fiziksel ve sosyal değişimlerle başa çıkmak durumundadır. Er- 

genlik süreci boyunca seksüel gelişim ve duygular sürekli olarak gelişmektedir (Çoban, 2003). Sullivan ergenlik 

dönemini aşamalara ayırmıştır. Sullivan’a göre ön ergenlik, yakın arkadaşlık ilişkilerine ilginin arttığı dönemdir. 

Erken ergenlik, gerçek cinsel alakanın meydana çıktığı dönemdir. Geç ergenlik, cinsel kimliğin oluştuğu, fark 

edildiği ve cinsel davranışa yönelik tercihlerin yapıldığı dönemdir (Gençtan, 1995; Özbay, 2000; akt. Dinçel, 

2006). Kulaksızoğlu (1998) ise ergenlik dönemini; bireyin bedeninin büyümesinin hızlandığı, buluğa girme ile 

devam eden sürecin beden büyümesinin tamamlanması ile sonlandığı bir evre olarak ele almaktadır. Ayrıca, bu 

süreçte bedence büyümenin yanında sosyal, duygusal ve cinsel gelişim alanlarında da gelişmeler ve değişimler 

olduğunu belirtmektedir. 

   



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

562 
 

 

Ergenlikle ilgili tanımlamalara bakıldığında; çocukluk çağını tamamlayan birey, tüm gelişim alanlarındaki de- 

ğişime ayak uydurmaya çalışmakla birlikte kimliğini de oluşturmaya çalışmaktadır. Bu nedenle Erikson (1902) 

ergenliği “Ben kimim” sorusuna benzer sorulardan oluşan bir araştırma, içe bakış ve keşfetme süreci olarak ele 

almaktadır (Onur, 1997). 

Ergenlik dönemindeki fiziksel değişimin en yoğun olduğu dönem, 12-16 yaş arasıdır. Ergenlik döneminde çeşitli 

sakarlıkların ortaya çıkmasının sebebi de bu değişime uyum sağlama çabasıdır. 

Bilişsel gelişim, bireyin çevreyi ve dünyayı öğrenmesi için ömür boyu gelişimi devam eden zihinsel faaliyetleri 

olarak tanımlanabilir. Bilişsel gelişim, doğum ile başlayarak yetişkinliğe kadar devam eden bir süreçten oluşur. 

Piaget’nin bilişsel gelişim teorisine göre; 11 yaş ve üstündeki ergenler değer ve inançlarını yapılandırma, farklı 

etkinliklerde düşünceleriyle kendini gösterme eğiliminde olarak soyut işlemler dönemi olarak isimlendirilen ev- 

renin içerisinde yer alır (Senemoğlu, 1997). Ergen, gelişim ve değişim alanlarına adapte olmak için çalışırken eş 

zamanlı olarak kendi benliğini meydana ortaya çıkarma çabası içindedir. Benlik oluşumu bebeklikten beri kişinin 

çevresiyle iletişimini kapsayan bir zaman dilimidir. Bebeklikte anne-babanın tutumu, ardından çevredeki kişile- 

rin söz ve davranışları benliğin oluşturulmasında etkiye sahiptir (Özkan, 2011). 

1.1.Depresyon 
 

Konuyla ilgili yapılan son araştırmalar depresyonun çocukluktan erişkinliğe süregelen bağlanma örüntüsüyle 

bağlantılı olduğu düşüncesini desteklemektedir (Ünal, 2015). Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El 

Kitabı (DSM 5) (2013) çocukluk dönemi depresyonunu “günün büyük çoğunluğunda süren depresif ruh hali, 

dış dünyaya yönelik isteksizlik, kiloda ciddi artış veya azalma, uyku problemleri, hareket edememe hali, yor- 

gunluk-halsizlik, suçluluk, dikkat dağınıklığı, ölüm ve intihar düşüncelerinin varlığı” gibi semptomlarla izah 

etmektedir. Çocukluk çağı depresyonu, çocukların gündelik yaşamlarındaki işlevselliklerinde bozulmalara neden 

olur. Akran ilişkilerinde zayıflama, sosyal olarak yetersiz kalma, dikkatte dağınıklık, zevk yitimi, ruh halinde 

çökkünlük ve intihar düşünceleri bu bozukluğa eşlik eder (Forman-Hoffman ve Viswanathan 2018). Çocukluk 

çağı depresyonunun yaygınlık oranlarına bakıldığında, 13 yaş altı çocuklarda yaklaşık oran %3 iken;13-18 yaş 

aralığındaki çocuklarda bu oran %8 olarak belirtilmiştir (Genç ve Tolan, 2021). Çocukluk çağı depresyonunun 

birçok nedeni vardır. Bunlara ailesel, bireysel, genetik, çevresel ve psiko-sosyal faktörlü nedenler örnek 

gösterilebilir. Bu çok faktörlü etmenler tedavi yöntemlerinin de farklılaşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Oyun 

terapileri genellikle okul öncesi dönemdeki çocuklarda kullanılırken; davranışçı terapi, bilişsel davranışçı terapi, 

aile terapisi, farmakoterapi ve psiko-eğitimler ise orta çocukluk ve ergenlik dönemindeki çocuklarda daha sık 

kullanılmaktadır (Schaefer ve Kaduson 2019, Weersing ve ark. 2017). 

1.1.Sosyal Beceri 
 

Sosyal beceri; iletişim kurmada kullanılan en önemli yöntemlerden biridir. İnsanlar sosyal varlıklardır ve bu 

özelliğin devamlılığını sağlayan en etkili araç sosyal becerilerdir. Bu beceriler insanları bir arada tutarak top- 

lumsal düzenin işleyişine katkıda bulunur (Güçlü, 1998). Öğrenme ile kazanılan sosyal beceriler; sadece sözel 

davranışları değil sözel olmayan davranışları da içinde barındırır. Diğer insanlar ile iletişimi başlatmada etkilidir 

ve sosyal pekiştireçleri artırır. İletişimde zamanlamanın uygunluğunu ve etkileşime göre uygun davranışın ortaya 

konmasını sağlar (Yüksel, 2004). Sosyal becerisi yüksek kişiler; okula uygun davranışlar sergilemektedirler. Aka- 

demik başarıları yüksektir ve yaşıtları arasında kabul görmektedirler (Yüksel, 2004). İlk çocukluk dönemlerinde 

gelişmeye başlayan sosyal beceriler, çocuklukta edinilen önemli kazanımlardan biridir. Bu dönemde her çocuk 

sosyal beceri kazanımını eşit düzeyde geliştiremez. Öğrenme problemleri ve başka sorunlar çocukların uyum 
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sağlayarak ilişki kurabilmelerinin önünde engel oluşturabilir. Sosyal beceri düzeyi çocukların sağlıklı ilişkiler 

kurmasında çok etkilidir. Sosyal beceriler; duygu, düşünce, davranış ve tutumlar ile ortaya çıkar. Bu becerilere 

sahip çocuklar, içinde bulundukları ortamda kabul edilirler (Samancı ve Uçan, 2017). 

1.1. Depresyon ve Sosyal Beceri 
 

Sosyal beceriler ve çocukluk çağı depresyonu arasında ilişki vardır. Çocukluk dönemi depresyon semptomları bu 

ilişkiyi kesin bir şekilde göstermektedir. Çocukluk çağı depresyonunun ortaya çıkmasındaki nedenler arasın- da; 

yaşıtlar ile sosyal ilişkiler ve sosyal beceri düzeyi önemli yere sahiptir. Çocukluk çağı depresyonunu okul 

ortamında ele alan araştırmacılar, bu sürecin sınıf ortamında ortaya çıkabilecek sonuçlarını sıralamışlardır. 

• Akademik sonuçlar; derslerde başarının düşmesi, ders konularına ilginin azalması, derslere az çaba har- 

canması. 

• Sosyal sonuçlar; yaşıtlar ile ilişkilerde yabancılaşma, sosyal iletişim ve ilişkilerden kaçınma, antisosyal 

davranışlar sergileme, popüler olmamak. 

• Bilişsel sonuçlar; dikkati toplamada güçlük, ölüm ile ilgili düşüncelerde artış. 

• Affektif sonuçlar; suçluluk duyma, benlik saygısında azalma. 

• Fiziksel sonuçlar; uykuda bozulmalar, aşırı kilo kaybı veya alımı. 

• Depresyona sahip çocukların diğer çocuklara göre popülaritelerindeki düşüş, direkt olarak sosyal becerilerin- 

deki eksiklik ile ilişkilidir. Çocukluk çağı depresyonu tedavisinde de sosyal beceriler önemli bir yere sahiptir. 

2-Amaç 
 

Boşanma süreci eşleri etkilediği gibi çocukları da etkilemektedir. Ebeveynlerin ayrılması ile çocukların boşanma 

öncesindeki düzenleri bozulmaktadır. Çocuklar artık iki farklı ortamda hayatlarını devam ettirdikleri bir süreç ile 

karşılaşmaktadırlar. Uzakta olan ebeveyn ile az görüşülmesi çocukta kaygı ve korku gelişmesine neden olabil- 

mektedir. Çocuklarda kaygı ve korkunun artması ile depresyon da ortaya çıkabilmektedir. Sosyal beceri düzeyi 

düşük olan çocuklar ebeveynlerinin boşanmasından daha fazla etkilenmektedirler. Sosyal beceri düzeyinin düşük 

olması bu süreçte stres ve içe kapanma ile kendisini gösterebilir. Depresyon ve sosyal beceri üzerine yapılan pek 

çok çalışmanın sonucunda depresyon ve sosyal becerinin birbirlerini etkiledikleri görülmüştür. Depresyonun 

ortaya çıkması ile sosyal beceri düzeyi düşmekte; sosyal beceri düzeyi düştükçe depresyon ortaya çıkmaktadır. 

Bu çalışmanın amacını boşanmış ebeveyne sahip çocukların depresyon ve buna bağlı olarak sosyal beceri düzey- 

lerinin etkilenip etkilenmediğinin ortaya çıkarılması oluşturmaktadır. 

3-Yöntem 

Çalışmada ebeveynleri boşanmış veya boşanmamış, 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencisi 101 çocuğa Beck Çocuk Depresyon 

Ölçeği ve Matson Çocuklarda Sosyal Becerileri Değerlendirme Ölçeği yapılmıştır. Matson, Rotatory ve Hessel 

tarafından geliştirilen Matson Çocuklarda Sosyal Beceri Değerlendirme Envanteri, MESSY olarak isimlendiril- 

mektedir. Envanter, likert tipi 5 dereceli bir ölçektir (Bacanlı ve Erdoğan, 2003). Ölçekte 5 faktör bulunmaktadır. 

Bu faktörler; atılganlık, kıskançlık, uygun olmayan beceriler, içekapanıklılık, uygun olmayan atılganlık 

davranışları ile ilgilidir. Ölçek puanlaması; bana tamamen uygun:5, bana oldukça uygun:4, bana biraz uygun:3, 

bana pek uygun değil:2, bana hiç uygun değil:1 şeklindedir. Ölçekten elde edilebilecek en düşük puan:47; 

en yüksek puan:235’tir. Ölçeğin geçerliliği .80’dir (Bacanlı ve Erdoğan, 2003). Ölçek Türkçe’ye Bacanlı ve 

Erdoğan (2002) tarafından uyarlanmıştır. Faktör analizi ile ölçeğin yapı geçerliliği gerçekleştirilmiştir. Ölçeğin 
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maddelerinin iki faktörde üzerinde toplandığı faktör analizi sonucunda görülmüştür. Faktör yükü.30’dan düşük 

maddeler çıkartılmıştır. Böylece ölçeğin 47 maddelik son hali elde edilmiştir. Elde edilen faktörlerden birin- 

cisinin olumsuz davranışları belirten ifadeleri içinde topladığı görülmüştür. Bundan dolayı faktör 1: Olumsuz 

Sosyal Davranışlar şeklinde adlandırılmıştır. Ölçekte bulunan olumlu davranış ifadelerinin ise ikinci faktörde 

toplandığı görülmüştür. Bu nedenle faktör 2: Olumlu Sosyal Davranışlar şeklinde adlandırılmıştır. Güvenirliğe, 

testin tekrarlılığı yöntemiyle ulaşılmıştır. MESSY’nin ilk kez uygulanması ile ikinci kez uygulanması sonucunda 

elde edilen toplam puanların korelasyonu r=.77 (p.01) olarak bulunmuştur. Alt ölçeklerde ise güvenilirlik 

katsayıları Olumsuz Sosyal Davranışlar alt ölçeğinde r=.70 (p.01), Olumlu Sosyal Davranışlar alt ölçeğinde r=.74 

(p.01) olarak bulunmuştur. Bu bulgular ölçeğin test tekrar test güvenilirliğinin istatistiksel olarak yeterli düzeyde 

olduğunu göstermektedir (Bacanlı ve Erdoğan, 2003). Madde analizi yapılarak ölçeğin iç tutarlılığını 

hesaplanmıştır. Yapılan analizin sonucunda 41 maddenin madde toplam korelasyonları .30’un üstünde olduğu 

belirlenmiştir. Kalan 7 maddenin toplam korelasyonları .15 ile .29 arasında değişmektedir. Ölçeğin iç tutarlılık 

katsayısı Alpha=.85 olarak belirlenmiştir. İç tutarlılık katsayısına alt ölçekler için bakıldığında; Olumsuz Sosyal 

Davranışlar alt ölçeği için Alpha=.68, Olumlu Sosyal Davranışlar alt ölçeği için ise Alpha= .74 bulunmuştur. 

Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı yeterli sayılabilecek bir düzeye sahiptir. Ölçek geçerli ve güvenilirdir. (Bacanlı ve 

Erdoğan, 2003). Öğrencilerin depresyon seviyelerini ölçmek amacıyla “Beck Çocuklar İçin Depresyon Ölçeği” 

kullanılmıştır. Toplam 27 maddenin bulunduğu ölçekte toplam puanın yükselmesi, şiddet veya depresyon 

düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir (Savaşır ve Şahin,1997). MESSY ve Beck Çocuklar İçin Depresyon 

Ölçeği, seçilmiş özel okulların 6. 7. ve 8. Sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Çalışmaya 307 öğrenci katılmıştır 

ancak 206 öğrencinin ebeveynleri boşanmadığı için bu çocuklar çalışma dışı bırakılmıştır. 

4. Bulgular 

 
Tablo-1. Ebeveyn Boşandığındaki Çocuğun Yaşı Değişkeni İçin Frekans ve Yüzde Değerleri 

 

Gruplar  f % 

1-3 yaş 11  3,6 

4-7 yaş 49  16,0 

8-11 yaş 41  13,4 

Boşanmadılar 206  67,1 

Toplam 307  100,0 

Tablo-1’de görüldüğü üzere örneklem grubunu oluşturan 307 öğrencinin 206’sının (%67,1) ebeveyni boşan- 

mamıştır. Bunun dışındaki öğrencilerin 11’i (%3,6) 1-3 yaş aralığında, 49’u (%16,0) 4-7 yaş aralığında ve 41’i 

(%13,4) 8-11 yaş aralığında iken ebeveyni boşanmıştır. 

Tablo-2. Boşanmış Ailedeki Öğrencilerin Depresyon, Olumlu Sosyal Beceri ve Olumsuz Sosyal Beceri 

Puanlarına Ait Standart Sapma ve Standart Hata Değerleri 
 

Boyutlar N x ss 

Depresyon 101 25,62 3,06 

Olumsuz Sosyal Beceri 101 42,56 14,42 

Olumlu Sosyal Beceri 101 98,75 12,19 

Tablo-2’de görüldüğü üzere boşanmış ailedeki öğrencilerin depresyon puanlarına ait aritmetik ortalama değeri (X) 

25,62; standart sapma değeri (ss) 3,06 ve aritmetik ortalamanın standart hatası değeri (  ) ise 31 bulunmuştur. 
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Tablo-3. Boşanmış Ailedeki Öğrencilerin Sosyal Beceri Puanlarının Ebeveyn Boşandığındaki Çocuğun Yaşı De- 

ğişkenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 
 

Puan Gruplar N x
sira 

x 2 sd p 

 1-3 yaş 11 48,59    

Olumlu Sosyal Beceri 4-7 yaş 49 51,21 3,768 2 ,152 

8-11 yaş 41 51,39 

 Toplam 101     

 1-3 yaş 11 62,64    

Olumsuz Sosyal Beceri 4-7 yaş 49 53,38 ,084 2 ,959 

8-11 yaş 41 45,04 

 Toplam 101     

Tablo-3’te görüldüğü üzere, boşanmış ailedeki öğrencilerin sosyal beceri ölçeğinin olumlu sosyal beceri alt bo- 

yutu puanlarının ebeveyn boşandığındaki çocuğun yaşı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göster- 

mediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis-H testi sonucunda grupların sıralamalar arası fark 

anlamlı bulunmamıştır (x 2 =3,768; p>05). Bu sonuca göre, ebeveynler boşandığındaki çocuğun yaşı ile olumlu 

sosyal beceri alt boyutu arasında ilişki yoktur diyebiliriz. Boşanmış ailedeki öğrencilerin sosyal beceri ölçeğinin 

olumsuz sosyal beceri alt boyutu puanlarının ebeveyn boşandığındaki çocuğun yaşı değişkenine göre anlamlı bir 

farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen Kruskal Wallis-H testi sonucunda grupla- 

rın sıralamalar arası fark anlamlı bulunmamıştır (x 2 =,084; p>05). Bu sonuca göre, ebeveynler boşandığındaki 

çocuğun yaşı ile olumsuz sosyal beceri alt boyutu arasında ilişki yoktur diyebiliriz. 

Tablo-4. Boşanmış Ailedeki Öğrencilerin Depresyon Puanlarının Ebeveyn Boşandığındaki Çocuğun Yaşı Değiş- 

kenine Göre Farklılaşıp Farklılaşmadığını Belirlemek Üzere Yapılan Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları 
 

Puan Gruplar N xsira x 2 sd p 

 1-3 yaş 11 38,82    

Depresyon 4-7 yaş 49 56,01 3,748 2 ,153 

 8-11 yaş 41 48,28    

 Toplam 101     

Tablo-4’te görüldüğü üzere, boşanmış ailedeki öğrencilerin depresyon ölçeği puanlarının ebeveyn boşandığında- 

ki çocuğun yaşı değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştiri- 

len Kruskal Wallis-H testi sonucunda grupların sıralamalar arası fark anlamlı bulunmamıştır (x 2 =3,748; p>05). 

Bu sonuca göre, ebeveynler boşandığındaki çocuğun yaşı ile depresyon düzeyi arasında ilişki yoktur diyebiliriz. 

Tablo-5. Boşanmış Ailedeki Öğrencilerin Sosyal Beceri Ölçeği Alt Boyutlarından Olumsuz Sosyal Beceri Puan- 

ları ile Depresyon Puanları Arasındaki İlişkiler 
 

Değişkenler N r p 

Depresyon 101 -,164 ,100 

Olumsuz Sosyal Beceri 

Tablo-5’te görüldüğü üzere boşanmış ailedeki öğrencilerin sosyal beceri ölçeğinin olumsuz sosyal beceri alt bo- 

yutu puanları ile depresyon puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapı- 
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lan pearson korelasyon analizi sonucunda değişkenler arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (r= -,164; p>,05). 

Bu sonuca göre, ebeveynleri boşanmış çocukların olumsuz sosyal beceri alt boyutu puanları ile depresyon düzeyi 

arasında ilişki bulunmamıştır. 

Tablo-6. Boşanmış Ailedeki Öğrencilerin Sosyal Beceri Ölçeği Alt Boyutlarından Olumlu Sosyal Beceri Puanları 

ile Depresyon Puanları Arasındaki İlişkiler 
 

Değişkenler N r p 

Depresyon 101 171 ,088 

Olumlu Sosyal Beceri 

Tablo-6’da görüldüğü üzere boşanmış ailedeki öğrencilerin sosyal beceri ölçeğinin olumlu sosyal beceri alt boyu- 

tu puanları ile depresyon puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla yapılan 

pearson korelasyon analizi sonucunda değişkenler arasındaki ilişki anlamlı bulunmamıştır (r= ,171; p>,05). Bu 

sonuca göre, ebeveynleri boşanmış çocukların olumlu sosyal beceri alt boyutu puanları ile depresyon düzeyi 

arasında ilişki bulunmamıştır. 

Tablo-7. Boşanmış Ailedeki Öğrencilerin Sosyal Beceri Ölçeği Alt Boyutlarından Olumlu Sosyal Beceri Puanları 

ile Olumsuz Sosyal Beceri Puanları Arasındaki İlişkiler 
 

Değişkenler N r p 

Olumlu Sosyal Beceri 101 -,761 ,000 

Olumsuz Sosyal Beceri 

Tablo-7’de görüldüğü üzere boşanmış ailedeki öğrencilerin sosyal beceri ölçeğinin olumlu sosyal beceri alt bo- 

yutu puanları ile olumsuz sosyal beceri alt boyutu puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığını 

belirlemek amacıyla yapılan pearson korelasyon analizi sonucunda değişkenler arasında ilişki negatif yönde an- 

lamlı bulunmuştur (r=-,761; p<,001). Bu sonuca göre, olumlu sosyal beceri alt boyutu puanları ile olumsuz sosyal 

beceri alt boyutu puanları arasında negatif yönde doğrusal ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu bulgulanmıştır. 

5- Tartışma 

Eşlerin boşanmalarının ve boşanma sürecinin tamamlanmasından sonra çocuklar boşanmış aile çocukları şeklinde 

isimlendirilirler ve bu durum çocukları sosyal, duygusal, psikolojik, akademik, davranışsal ve ekonomik olarak 

etkilemektedir. Öfke sorunları, kural tanımamazlık, depresyon, kaygı, zayıf benlik algısı, güvensizlik, özgüven yok- 

sulluğu, geç sosyalleşme gibi problemler, zamanında destek alamayan ebeveynleri boşanmış çocuklarda genellikle 

ortaya çıkmaktadır (Amato, 2000). Boşanma sürecinde, çocukların olumsuz etkilenmesine sebep olan bazı etkenler 

mevcuttur. Çocuğun anne-baba kavgalarına maruz kalması, ekonomik zorluklar içinde olması, anne-baba tutumla- 

rındaki ve ilgisindeki eksiklik vb. olaylar çocukların bu süreçten olumsuz şekilde etkilenmesine sebep olan aynı za- 

manda çocukların iyi oluş düzeyini de düşüren faktörlerdir (Geniş, Toker ve Şakiroğlu, 2019). Çocuğa hislerini rahat 

bir şekilde dışa vurma imkanının verilmemesi çocuğun boşanma sürecinden olumsuz şekilde etkilenmesine, kişilik 

sorunları yaşamasına, depresyon düzeyinin artmasına, dikkat eksikliği ve benzeri klinik problemler yaşamasına, 

ayrıca ayrılık kaygısı gibi sorunlar yaşamasına neden olmaktadır (Amato, 2000). Türkiye’de yapılan bir araştırma- 

da; çocukların boşanmayı anlamlandırmalarının, boşanmanın ardından ortaya çıkan değişikliklerin ve anne-babanın 

çocuğu taraf tutmaya zorlamasının, çocukların benlik algıları ve depresyon düzeyleri üzerinde olumsuz etkilerinin 

olduğu ortaya konulmuştur (Öndiger, 2013). Ebeveynlerin boşanma sürecinde birbirlerinden intikam almak amacı 

ile çocuklarını diğer ebeveynden yoksun bırakması ve tartışmalarına çocuklarını dahil etmeleri de çocukta psi- 
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kolojik problemlerin ortaya çıkma olasılığını arttırmaktadır (Korkut, 2003). Boşanma sürecinde en önemli etmen 

çocukların nesneleştirilmemesidir. Boşanmanın bir nesnesi durumuna getirilen çocuklarda saldırgan davranışlar, 

antisosyallik ve içe kapanıklık ortaya çıkabilmektedir (Geniş, Toker ve Şakiroğlu, 2019). Ebeveynleri boşanma sü- 

recindeyken ergenlik döneminde olan çocuklar kayıp duygular hissedebilmektedirler. Bu çocuklar; cinsel kimlikte 

bozulma, sosyal çevreden uzaklaşma, kardeşleri ve kendisi için endişe duyma, kendini suçlu ve güçsüz hissetme, 

isyankâr davranışlar bulunma gibi davranışlar sergileyebilmektedirler (Alegöz ve ark. 2017). Ergenlik dönemindeki 

çocuklar boşanma sürecinde çevrelerine karşı öfkeli ve hırçın davranabildikleri gibi, ebeveynlerinin kendilerine 

olan sevgilerini yitirecekleri düşüncesi ile yüksek seviyede kaygı da hissedebilirler (Yörükoğlu, 2000). Yapılan 

bir araştırmada anne-babası boşanmış ve boşanmamış 11-17 yaş aralığındaki çocukların psikolojik uyumları in- 

celenmiştir. Bu araştırmada ebeveynleri boşanmış olan çocukların yaşam doyumlarının ve psikolojik uyumlarının 

ebeveynleri boşanmamış olan çocuklara göre daha düşük olduğu gözlemlenmiştir (Feyzioğlu ve Kuşçuoğlu, 2011). 

Boşanma sürecinde çocukların duygu ve düşüncelerini yeterli düzeyde ifade edememeleri; ilerleyen dönemlerde 

depresyon, ayrılık anksiyetesi, dikkat eksikliği vb. problemler yaşamalarına neden olabilmektedir. Bu nedenle bo- 

şanma sürecinde çocukların kendilerini duygusal anlamda ortaya koyabilmelerini sağlayabilmek için psikolojik ve 

sosyal destekte bulunulması önem arz etmektedir (Salk, 1998). 

6-Sonuç 
 

Anne babası boşanmış 12-14 yaş aralığındaki çocukları konu edinen bu araştırmada; boşanma sürecinin, çocuk- 

ların sosyal beceri ve depresyon düzeyleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. Boşanma, sosyal beceri ve depresyon 

arasında ilişki olup olmadığı, varsa bu ilişkinin ne yönde olduğu tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, 6, 7 

ve 8. sınıfta öğrenim görmeye devam eden 101 öğrenci üzerinde anket tekniği kullanılarak elde edilen bulgular 

ışığında incelenmiştir. 

Boşanma sürecinin çocukları nasıl etkilediğini bilmek önemlidir. Özellikle çocuklarda fark edilmesi güç olan 

depresyon ve sosyal beceri eksikliklerinin boşanma süreci ile olan ilişkisini anlamak yarar sağlayacaktır. Boşan- 

ma süreci ile depresyon ve sosyal beceri eksiklikleri arasındaki ilişkileri belirlemek ortaya çıkabilecek olumsuz 

etkilere yönelik yapılacak girişimlerde etkili olacaktır. 

Bu araştırmada sanılanın aksine boşanma sürecinin 12-14 yaş aralığındaki çocukların depresyon düzeyleri ile 

ilişkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Fakat ebeveynleri boşanmış çocukların sosyal beceri alt puanları ara- 

sında anlamlı ve negatif yönde bir ilişki bulunmuştur. Bu da çocukların boşanma sürecinden olumsuz olarak et- 

kilendiklerini doğrular niteliktedir. Her insanda olduğu gibi çocukların da huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmeleri 

yaşadıkları çevre ile olan sağlıklı ve düzenli ilişkilerine bağlıdır. İçinde bulunulan aile yapısındaki çatışma ve 

boşanma, çocukların çevrelerine olan adaptasyonlarını da olumsuz etkilemektedir. Bu süreçte çocukların gerekli 

zamanlarda sosyal ve psikolojik olarak desteklenmeleri önerilmektedir. 

Bundan sonra konuyla ilgili yapılacak çalışmalarda anne-babası boşanmış olan çocukların farklı gelişimsel dö- 

nemlerinin de izlenmesi, boşanma sonrası danışmanlık uygulamalarında çocukların yaş ve cinsiyetlerine göre 

uygulama yöntemleri çeşitlendirilmesi önerilebilir. 

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar maddeler halinde şu şekildedir: 

• Örneklem grubunu oluşturan 307 öğrencinin 206’sının ebeveyninin boşanmadığı; bunun dışındaki öğren- 

cilerin 11’inin 1-3 yaş aralığında, 49’unun 4-7 yaş aralığında ve 41’inin 8-11 yaş aralığında iken ebevey- 

nlerinin boşandığı bulgulanmıştır. 

• Ebeveynler boşandığındaki çocuğun yaşı ile olumlu sosyal beceri alt boyutu arasında ilişki bulunmamıştır. 
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• Ebeveynler boşandığındaki çocuğun yaşı ile olumsuz sosyal beceri alt boyutu arasında ilişki bulunmamıştır. 

• Ebeveynler boşandığındaki çocuğun yaşı ile depresyon düzeyi arasında ilişki bulunmamıştır. 

• Ebeveynleri boşanmış çocukların olumsuz sosyal beceri alt boyutu puanları ile depresyon düzeyi arasında 

ilişki bulunmamıştır. 

• Ebeveynleri boşanmış çocukların olumlu sosyal beceri alt boyutu puanları ile depresyon düzeyi arasında 

ilişki bulunmamıştır. 

• Olumlu sosyal beceri alt boyutu puanları ile olumsuz sosyal beceri alt boyutu puanları arasında negatif 

yönde doğrusal ve yüksek düzeyde bir ilişki olduğu bulgulanmıştır. 
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ÖZET 
 

Geniş anlamda sistematik güç istismarı olarak ele alınan zorbalık, ilk kez 1970 ‘li yıllarda Dan Olweus tarafından 

araştırılmış ve literatüre kazandırışmıştır. Son dönemlerde gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklı araştırmalarda, 

akran zorbalığı olaylarının artışı bireysel gelişimin en önemli kritik dönemlerden biri olan ergenlik aşamasındaki en 

yaygın problemlerden biri olduğu kabul görmektedir. Bu araştırma ergenler arasında önemli bir problem kaynağı 

olarak varlığını sürdüren “akran zorbalığı” üzerine 2006-2021 yılları arasında Türkiye’de yapılmış olan araştırma- 

ları incelemek, konu üzerine dikkat çekmek ve ileriye dönük ergen zorbalığı yordama/önleme/baş etme yöntemleri 

çalışmalarında araştırmacılara, yöneticilere, eğitimcilere ve ebeveynlere öneriler sunabilmek amacını taşımaktadır. 

Bu amaçla öncelikle yurt içi ve yurt dışı literatüründe zorbalık tarihçesi incelemiştir. Ardından, 2006-2021 yılları 

arasında YÖK’ de kayıtlı olan konu ile ilgili 245 adet tezden, ulaşılabilen ve konu ile doğrudan ilişkili olan 95 adet 

tez çalışması, çeşitli dergilerde yayımlanmış olan 55 adet bilimsel makale ve 9 adet TÜBİTAK projesi incelenmiş- 

tir. Elde edilen veriler ergenlerde klasik/sanal, zorba/mağdur davranışı nedenlerini yordama doğrultusunda bireysel 

ve çevresel değişkenler kapsamında yürütülen tüm çalışmalarda, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha yüksek 

oranda zorbalık davranışı sergiledikleri gözlenmekle birlikte yakın yıllara doğru aksini ispatlayan çalışmaların arttı- 

ğı dikkat çekmektedir. Zorbalığa maruz kalmanın ise cinsiyetle bağıntılı olmadığı, buna karşılık, ailenin ekonomik 

düzeyi ve eğitim durumunun zorbalık davranışının engellenmesinde etkili olduğu görülmüştür. Okul ikliminin ve 

kültürünün zorbalık olayları ile negatif yönde ilişkili olduğu ayrıca yatılı okullarda, gündüzlü okullardan daha çok 

zorbalık davranışı görüldüğü tespit edilmiştir. Son dönemlerde özellikle artan ve erişim kolaylığı sağlayan teknolo- 

jik kaynaklar doğrultusunda yapılan çalışmaların incelenmesinde elde edilen sonuçlar internet ve sosyal medyanın 

riskli kullanılmasının sanal zorbalıkla pozitif yönde ilişkili olduğunu kanıtlamaktdır. Benlik, empati düzey, insani 

değerler, depresyon ve kişilik algısının zorbalık eğilimi ile negatif yönde ilişkili olduğu, en yüksek düzeyde zorbalık 

yapma ve mağdur olma eğilimi gösteren ergen gurubunun ise madde kullanımı ile DEHB komorbiditesi görülen 

ergenler olduğu tespit edilmiştir. Yapılan literature çalışmalarında özellikle insan bedeni ve bilişi açısından son de- 

rece kritik öneme sahip olan ergenlik dönemi zorbalık davranışının nörobiyofizyolojik temellerine yönelik az sayıda 

bilgi ve araştırma olduğu görülmüştür. Bu bağlamda yeni araştırmalar yapılmasının özellikle toplumun geleceği 

ergenlerimiz arasındaki zorbalık davranışı ve mağduriyet sorunlarının önlenebilmesi gelecek nesiller ve sağlıklı bir 

toplum için çok önemli ve olumlu sonuçlar doğuracaktır.. 

 
 

mailto:jaklincarkci@mynet.com
mailto:sirelyakupoglu@hotmail.com


TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

571 
 

 

Abstract 
 

Bullying, which is considered as a systematic abuse of power in broad terms, was first researched and brought in 

literature by Dan Olweus in the 1970s. In recent national and international studies, it is accepted that the increase 

in peer bullying incidents is one of the most common problems in adolescence period, which is one of the most 

important critical periods of individual development. This research has the aim to examine the studies conducted 

in Turkey between 2006-2021 on “peer bullying”, which continues its existence as an important source of prob- 

lems among adolescents, to draw attention to the subject and to provide suggestions to researchers, administra- 

tors, educators and parents in predicting/preventing/handling the prospective adolescent bullying. For this purpo- 

se, firstly, the history of bullying in the national and international literature was analyzed. Then, 95 thesis studies 

that can be accessed and directly related to the subject, among 245 theses registered in YÖK between 2006-2021, 

55 scientific articles published in various journals and 9 TÜBİTAK projects were analyzed. Through the obtained 

data, in all studies conducted within the scope of individual and environmental variables in accordance with pre- 

dicting the causes of classical/virtual, bully/victim behavior in adolescents, it is observed that male students have 

bullying behaviors at a higher rate than female students, but it is noteworthy that studies proving the opposite 

have increased towards recent years. It has been observed that exposure to bullying is not related to gender, on the 

other hand, the economic level and educational status of the family are effective in preventing bullying behavior. 

It has been determined that school climate and culture are negatively related to bullying events, in addition more 

bullying behavior is observed in boarding schools than in day schools. The results which were obtained in the 

analyses of the studies carried out in accordance with the technological resources that have increased in recent 

years and that provide ease of access, prove that the risky use of the internet and social media is positively related 

to cyberbullying. It has been determined that ego, empathy level, human values, depression and personality per- 

ception are negatively related to bullying tendency, and the adolescent group with the highest tendency to bully 

and victimize is adolescents with substance use and ADHD comorbidity. In the literature studies, it has been seen 

that there is little information and research on the neurobiophysiological basis of bullying behavior in ado- 

lescence period, which is extremely critical in terms of human body and cognition. In this context, to make new 

researches shall prevent the bullying behavior and victimization problems among our adolescents who are the 

future of society and shall have very important and positive results for future generations and a healthy society. 

Giriş 
 

Son dönemlerde gerek yurt içi gerekse yurt dışı kaynaklı araştırmalarda, okullarda meydana gelen akran zorbalı- 

ğı olaylarının artış eğiliminde olduğu gözlenmekte ve en yaygın problemlerden biri haline gelmiş olduğu kabul 

edilmektedir (Dölek1998;Schwartz 2000). Dan Olweus tarafından ilk kez 1970 ‘li yıllarda araştırılmış ve 1993 

te betimlenmiş olan zorbalık kavramına ilişkin en çok kullanılan “Bir kişi, bir süre boyunca bir veya birden fazla 

kişinin olumsuz davranışlarına maruz kalırsa, zorbalığa uğramış olur” şeklindeki tanımı, hem zorbalık 

davranışını hem de mağdur olmayı tanımlamaktadır. 

Geniş anlamda sistematik güç istismarı olarak ele alınan zorbalık (Rigby, 2002), bir ya da daha fazla öğrencinin kasıtlı 

olarak daha zayıf olana fiziksel, sözel ya da psikolojik hatta cinsel olarak zarar vermesi şeklinde açıklanmakta ayrıca 

farklı tür ve sınıflamaları olduğu kuramcılar tarafından kabul edilmektedir (Olweus, 1993; Page ve Page, 2003). 

Ergenlik çağındaki gençlerin birbirlerine zorbalık uygulaması genellikle hafife alınmakta ve göz ardı edilmekte- 

dir. Oysa zorbalığın, özellikle de çocukluktan yetişkinliğe geçiş dönemi olan ergelikte yaşanan zorbalığın, birey 

gelişimindeki olumsuz etkileri, birçok araştırmada net bir biçimde ortaya konmuştur. Nitekim yapılan çalışmalar, 
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ergenlik döneminde zorbalık davranışı sergileyen gençlerin, gelecekte okuldan ayrılma, başarısız olma ve suça 

karışma potansiyellerinin diğerlerine göre daha yüksek olduğunu göstermektedir (Dölek 2002;Pişkin 2002). Ay- 

rıca, çocuklukta görülen saldırgan davranışların genellikle yetişkinlikte de devam ettiği, okul çağlarında akran- 

larına zorbalık davranışları gösteren çocukların, gençlik ve yetişkinliklerinde de antisosyal ve suç içeren davra- 

nışlarda bulunma eğiliminin arttığı tespit edilmiştir (Karaman-Kepenkçi ve Çınkır 2001). Türkiye’de ergenlerde 

zorbalık üzerine yapılan araştırmaların sonuçlarının gözden geçirilmesi; toplumun gelecekteki genel yapısını 

yansıtması açısından da önem taşıdığı düşüncesinden hareketle, bu olgu hakkında eksikleri belirleyerek yeni 

araştırmacılara kaynak sağlamak ve geliştirilebilecek yeni stratejilerle geleceğin yetişkinleri olacak günümüz 

ergenlerinin, zorbalık davranışından, mağduriyetlerinden ve suça yönelimden uzak tutulabilmesi amaçlanmıştır. 

Yöntem 
 

Bu araştırma, Türkiye’de ergen zorbalığı üzerine gelecekte yapılacak araştırmalara kaynak ve destek sağlaması 

amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu yeniden gözden geçirme çalışmasında, Türkiye’de 2006-2021 yılları arasında 

11-18 yaş aralığındaki ergen zorbalığı üzerine yapılmış olan ve internet üzerinden erişilebilen araştırmalar ve 

makalelerin tamamı incelenmiştir. Dolayısıyla araştırmanın evreninde yer alan ikincil verilere / literatürlere “tam 

sayım yöntemi ile erişim sağlanmış, fakat konuyla doğrudan ilgili olmayan araştırmalar ön inceleme sıra- sında 

çalışma kapsamına alınmamıştır. Araştırmada literatür tarama modeli uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini 

Türkiye’de 11-18 yaş aralığında ergen zorbalığı üzerine yapılmış literatürdeki bütün araştırmalar oluştururken, 

örneklemini ise Yök, Tübitak, Ulakbilim, Google Akademik arama motorlarına Ergenlerde Zorbalık, Akran Zor- 

balığı, Ergenlerde Siber Zorbalık, Siber Kurban, Mağduriyet anahtar sözcükleri girilerek ulaşılan ve izin verilen 

araştırmalar oluşturmuştur. Tarama sonucu, YÖK’ ün tez arama motorundan konu ile ilgili 245 adet tezden 95 

adet tez ve bulguları farklı değişkenler açısından karşılaştırılarak değerlendirilmiş, yorumlanarak sonuç tartı- 

şılmış ve öneriler sunulmuştur. Google Akademik ve Ulakbilim’den yayımlanmış 55 adet makale, Tübitak veri 

tabanından konu ile ilgili ve izin verilen 9 adet proje olmak üzere, toplam 159 araştırma seçilerek incelenmiştir. 

Son on beş yıl içerisinde bu kapsamda yapılan araştırma bulguları yörüngesinde, ergen zorbalığı ile ilgili yapıla- 

cak gelecek araştırmalara temel olması amacı ile yeni önerilerin sunulması hedeflenmiştir. 

Erken Dönem Zorbalık Çalışmaları 
 

Son dönemlerde ergenler arasında, sıklıkla görülen, giderek artan ve en yaygın iletişim problemi olarak ifade edilen 

akran zorbalığı, konunun hassasiyeti nedeniyle hem uluslararası hem de Türkiye literatüründeki en önemli çalışma 

başlığı haline gelmiştir. Bu bağlamda yapılmış olan çok sayıdaki çalışma incelendiğinde, araştırmacıların gelişim 

süreci içerisindeki çocuk ve ergen guruplarını hedeflediği görülmektedir. Ergenliğin birey gelişimi açısından belki 

de en hassas dönemlerden biri oluşu, bu yaş gurubu üzerine yapılmış olan çalışmaların, diğer çalışmalara oranla ço- 

ğunlukta olmasının açıklayıcı nedeni olduğunun kanıtı olarak düşünülebilir. Günümüzde okullardaki bu denli yaygın 

olan bu problem, ilk kez 1970’ li yıllarda Dan Olweus tarafından araştırılmış ve betimlenmiştir. Bu yüzden uluslara- 

rası çalışmalarda zorbalık kavramına ilişkin en çok kullanılan tanımın Dan Olwenus’a ait olduğu söylenebilir. 

Olweus (1993) zorbalığı; “Bir kişi, bir süre boyunca bir veya birden fazla kişinin olumsuz davranışlarına maruz 

kalırsa, zorbalığa uğramış olur” şeklinde tanımlamıştır. 

Olweus’un bu tanımını diğer araştırmacıların tanımları takip etmiştir. Bunlara en iyi örnekler; Elliott (1992) 

“Zorbalığı bazen tek bir kişinin bir diğerine yaptığı, bazen de bir grubun tek bir kişiye yaptığı olumsuz davranış- 

lar” şeklinde yorumlamıştır. Besag (1995)’ te zorbalığı, güçlü kişilerin, zor durumda kendilerine direnemeyecek 
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olanlara karşı sıkıntı vermek niyetiyle fiziksel, psikolojik, sosyal veya sözel şekilde tekrarlanan saldırıları olarak 

nitelemiştir. Pişkin (2002) zorbalığı; bir veya birden çok öğrencinin, kendilerinden daha güçsüz öğrencileri, ka- 

sıtlı ve sürekli olarak rahatsız etmesiyle sonuçlanan ve kurbanın kendisini koruyamayacak durumda olduğu bir 

saldırganlık türü olarak tanımlamıştır. Geniş anlamda sistematik güç istismarı olarak ele alınan zorbalık (Rigby, 

2002), bir ya da daha fazla öğrencinin kasıtlı olarak daha zayıf olana fiziksel, sözel ya da psikolojik olarak zarar 

vermesi şeklinde açıklanmakta ayrıca farklı tür ve sınıflamaları olduğu kuramcılar tarafından kabul edilmektedir 

(Olweus, 1993; Page ve Page, 2003). Olweus tarafından yapılmış ve ergenler arasında sıkça görülen akran zor- 

balığı; Fiziksel Zorbalık, Sözel Zorbalık, Eğlence Amaçlı Zorbalık, Duygusal Zorbalık, Sanal Zorbalık ve Sosyal 

Dışlama olarak eylemlerde kullanılan değişik davranış örüntüleri bakımından sınıflandırılmaktadır ( 1993). Lite- 

ratür incelendiğinde zorbalık türleri, doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki sınıfta toplanmıştır. Fiziksel, sözel ve 

eğlence amaçlı zorbalık, gözlenebilir olduğundan Doğrudan Zorbalık, duygusal, sanal ve sosyal dışlama şeklinde 

uygulanan zorbalık ise Dolaylı Zorbalık olarak sınıflandırılmaktadır (Olweus, 1993). Elliott (1997) ise ergenlerde 

görülen zorbalık davranışlarını; Fiziksel Zorbalık, Sözel Zorbalık, Duygusal Zorbalık ve Tehdit Edici Zorbalık 

olmak üzere dört kategoride incelemiştir. Elliott (1997)’a göre Fiziksel Zorbalık; fiziksel şiddeti, bedensel ola- 

rak, itme, tekmeleme, yumruklama, vurma veya tehditkâr davranışları içermektedir. Sözel zorbalık ise, kötü lakap 

takma, başkaları önünde küçük düşürme, hakkında kötü söylenti yayma, alay konusu etme, çirkin ve kötü şakalar 

yapma, biri hakkında kötü şeyler yazma, kırıcı notlar bırakma gibi olumsuz davranışları kapsamaktadır. Duygusal 

Zorbalığı ise; grup dışına itme/yabancılaştırma, düşmanca davranma, ırka dayalı ayırımcılık yapma ve aşağıla- 

malar, duygusal işkence, tehdit edici kaba mimik ve davranışlarda bulunma şeklinde tanımlamıştır. Son olarak 

kurbanın parasını, eşyasını veya ödevlerini zorla gasp etme ve bu zorba davranışı sergilerken kurbanın veya 

seyircilerin sessiz kalmalarını emretme şeklindeki davranışları da Tehdit edici zorbalık türü olarak açıklamıştır. 

İlk zorbalık araştırma ve tanımlarının yapıldığı dönemlerde henüz var olmayan Sanal-Siber Zorbalık kavramı ise 

son dönemlerde, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve ulaşılabilme kolaylığı nedeniyle gündeme 

gelmiştir. Doğru kullanıldığında, sosyal becerilerin olumlu yönde gelişimine, sosyo-kültürel anlamda paylaşımla 

beraber eğitime destek olan sanal ortam, kötüye kullanıldığında ise ergenlerde sanal zorbalığa zemin hazırlaya- 

bilmektedir (Valkenburg ve Peter, 2007; Li, 2007). Belsey (2004) siber zorbalığı; ‘’Bir birey veya grubun bilişim 

ve iletişim teknolojilerini diğer bireylere zarar vermek amacıyla kötü niyetle ve tekrarlayan biçimde kullanması’’ 

olarak tanımlanmaktadır. Siber zorbalığın hem siber zorbayı, hem de siber mağdurları olumsuz etkileme olasılı- 

ğının çok yüksek olduğu yapılan araştırmalarla günümüzde bilinmektedir. 2000 yılında Mynard ve Joseph tara- 

fından zorbalık kavramına dördüncü bir boyut daha eklenmiştir. Fiziksel, sözel davranışlarına ek olarak İlişkisel 

Zorbalık, Kişisel Eşyalara Saldırı boyutlarını önererek literature eklenmesini sağlamışlardır. İlişkisel Zorbalık, 

bireyin bulunulan ortamdaki üçüncü kişilerle olan ilişkilerinin bozulmasına yönelik yapılan saldırı ve manipülas- 

yonları kapsar. Bu amaçla dedikodu yayma, söylemediği ve/veya yapmadığı bir söz veya davranışı üçüncü şahıs- 

lara karşı söylemiş/yapmış gibi gösterme, ayrıca bu durumları delillendirmek üzere plan yapabilmeyi kapsayan 

saldırganlık türüdür. Kişisel Eşyalara Saldırı boyutu ise; kurbanın eşyalarının izinsiz olarak alınması, çalınması, 

gasp edilmesi şeklindeki davranışları kapsamaktadır. Pişkin (2005) tarafından Türkiye’de ergen zorbalığı üzerine 

yapılan çalışmalarda zorbalık eylemlerinin; Fiziksel Zorbalık, Sözel Zorbalık, Dışlama-Yalnızlaştırma, Söylenti 

Çıkarıp Yayma ve Bireyin Mal ve Eşyalarına Zarar Verme (örneğin kurbanın kitap ve defterlerini yırtma, par- 

çalama vb.) şeklinde beş kategoride incelendiği görülmüştür. Pişkin ve Ayas (2005) tarafından yapılan diğer bir 

çalışmada ise bu beş zorbalık türüne ek olarak Cinsel Zorbalık, kavramı da literatüre ilave edilmiştir. Bu zorbalık 

türü, ‘’Rahatsız edici cinsel içerikli şakalar yapma, birini onun isteği dışında cinsel amaçla öpme, dokunma ya 
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da bunları yapmaya çalışma’’ gibi zorbaca davranış örüntülerini kapsamaktadır. Akran zorbalığı olaylarının art- 

ması ve okullardaki öncelikli sorun konumuna gelmeye başlanması, gerek ulusal gerekse uluslar arası boyutta 

araştırmacıları, ergenleri zorbalık davranı ına iten nedenleri anlamak veya kurban olmaya eğilimli ergenlerin 

özelliklerini betimlemek, nedensel risk faktörlerini yordamak ve gereğinde önlemek, ailelerinin, eğiticilerin ve 

yöneticilerin, farkındalığını arttırmak ve bu amaçlar doğrultusunda kullanılmak üzere birçok ölçek geliştirme 

çalışmalarına yönlendirmiştir. Türkiye’de akran zorbalığı üzerine yürütülen ilk araştırmaların psikometrik ve 

yaygınlık araştırmaları olduğu ikincil olarak ise ölçeklendirme çalışmalarına ağırlık verildiği tespit edilmiştir. 

Sorunu betimleme ve yordama amacı ile yapılan ilk yaygınlık ve psikometrik çalışmalarda; zorbalık cinsiyete 

göre risk faktörleri, zorba/kurban olma yaygınlığı, okullarda zorbalık görülen riskli alanlar, eğitmen/yönetici tep- 

kileri, aile ekonomik gelir düzeyi değişkenleri bağlamında ele alındığı ve sonuçlara göre önerilerde bulunulduğu 

saptanmıştır. Türkiye zorbalık literatüründeki gelişimi gözlemlemek açısından, erken dönem çalışma ve sonuç- 

larına kronolojik sıra ile ele alındığında ilk araştırmalar 1990’lı yılların son seneleri ve 2000’li yılların başlarına 

rastlamaktadır. Nitekim Sümer ve Aydın (1999) tarafından ergenler arasındaki zorbalığın tanımlanması ve batı 

ülkelerine göre daha az rastlanır olmasının, gerçekte polis kayıtlarında bulunulmaktan korkulması ve şikayetçi 

olunmaması nedeni ile elde edilen bir sonuç olduğu ifade edilmiştir. Bunun yanı sıra Durmuş ve Gürkan (2003) 

tarafından ise, son yıllarda zorbalık olaylarında artış olduğunu, buna rağmen gerekli ölçüde önem verilmediğini, 

yeterli araştırmaların yapılmadığını, yapılan araştırmaların da akranlar/ergenler arası zorbalık davranışlarından 

çok öğretmen ve ebeveynler tarafından öğrencilere uygulanan zorbalık şekli ile ilgili olduğunu vurgulamışlardır. 

Zorbalığa yönelik ülkemizde yapılan ilk çalışmalar incelendiğinde, zorbalığın durum değerlendirmesi yaygınlığı 

ve özelliklerini anlamaya yönelik araştırmaların çoğunlukta olduğu görülmektedir (Dölek 1998; Karaman-Ke- 

penekçi ve Çınkır 2001; Pişkin 2002; Karaman-Kepenekçi ve Çınkır 2003; Dölek 2002). Ülkemizde zorbalık 

üzerine yapılan ilk yaygınlık çalışmalar sonrasında uluslar arası literatüre paralel olarak zorbalığı ölçmeye 

yönelik çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Dölek (2002) ve Gültekin-Sayıl (2005) tarafından geliştirilen öl- 

çek uyarlama çalışmalarının sonraki araştırmalarda da geniş çapta kullanıldığı tespit edilmiştir. Dönemin değerli 

araştırmacı hocalar tarafından yapılan çalışmalar sonrası sunulan öneriler doğrultusunda 2006 yılı ve sonrasında 

yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde, araştırmacıların bu önerileri dikkate aldıkları, daha geniş kapsamlı ve 

yeni değişkenler doğrultusunda, konu hakkında daha fazla araştırma yapıldığı gözlenmiştir. 

Türkiye’de Güncel Zorbalık Çalışmaları 
 

Bu bölümde incelenmiş olan çalışmalarda zorbalığa etki eden cinsiyet yaş, sınıf düzeyi, fiziksel gelişim, kişilik, 

ahlaki ve insani değerler, DEHB, madde kullanımı, depresyon aleksitimi, polikistik over sendromu, duygusal 

zeka, öznel iyi oluş, özyeterlilik, okul başarısı gibi bireysel değişkenler ve aile tutumları, anne-baba eğitim ve 

sosyoekonomik düzey, medeni durum, aile bağlılığı, okul iklimi ve türleri, sosyal medya ve internet kullanımı 

gibi çevresel faktörler açısından elde edilen bulgulara yer verilmiştir.. 

Bulgular 

 
Zorbalıkta Risk Yaratan Bireysel Değişkenler 

 

Bu bölümde zorbalık üzerine yapılan bu gözden geçirme çalışmasında zorba davranış eğilimi ve mağdur olma 

olasılıkları, cinsiyet yaş ve sınıf düzeyi, fiziksel gelişim, kişilik, insani ve ahlaki değerler, depresyon düzeyi ve 

benlik saygısı, DEHB ve madde kullanımı,depresyon aleksitimi, polikistik over sendromu, duygusal zeka, öznel 

iyi oluş, özyeterlilik, gibi bireysel değişkenler açısından yapılan çalışmalar doğrultusunda ele alınarak incelenmiş 
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ve bulgular sunulmuştur. Yapılan taramada, zorba davranış ve mağdur olma ilişkisi bakımından, öncelikle yaş ve 

cinsiyet sınıf düzeyi ve gelişimsel dezavantaj olmak üzere, akademik başarı, sürekli öfke düzeyi, öfkeyi dışa 

vurma ve kontrol etme düzeyi, bireyin kişiliğinin içe/dışa dönük olması, benlik algısı, bireyselleşme kapasitesi, 

ayrışma, insani değerler, duygusal zeka, empati düzeyi, sosyal ve duygusal yalnızlık, dikkat eksikliği ve hipe- 

raktivite, madde kullanımı, kurallara uyma, baş etme becerileri, psikolojik dayanıklılık, kendine güven düzeyi, 

aleksitimi, öznel iyi oluş, özyeterlilik bu başlık altına toplanan değişkenler açısından ele alındığı tespit edilmiştir. 

İncelenen araştırmalarda, bireysel değişkenler ile ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Cinsiyet Yaş ve Sınıf Düzeyi 
 

Yapılan incelemede, öncelikle yaş ve cinsiyet konusunda hemen hemen tüm araştırmacıların aynı sonuçlara ulaş- 

tıkları görülmüştür: 

• Erkek öğrencilerin, kız öğrencilere gore hem geleneksel hem de sanal zorbalık davranışlarını daha fazla 

gösterdikleri; 

• Erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha fazla zorbalık mağduru olduğu; 

• Buna karşılık kız öğrencilerin, sanal mağduriyetlerinin erkeklerden daha fazla olduğu bulunmuştur. 

Ayrıca incelenen, zorbalık eğilimini “haklı görme” alt boyutu dışındaki, zorbalıkla başetme düzeyi, zorbalığa 

karşı durma, zorbalığı bildirme bilinci ve yardım isteme bilinci boyutlarının; kız ve erkekler arasında anlamlı 

ve kızlar lehine farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Yaş ve sınıf yükseldikçe, zorba/kurban olma olasılıkları da 

artmaktadır (Alkan 2019; Akman, 2019; Akgül 2018; Atik 2006; Arslan 2020; Aslan-Aşçı 2011; Avcı, 2019; 

Aydın 2019; Aytaç 2019; Aytaç 2020; Bilgiz, 2019; Coşkun Akyüz, 2019; Çağrı 2010; Çayırdağ 2006; Çiçek, 

2019; Demiröz (2019), Durna, 2019; Ekşisu 2009; Erbiçer 2017; Ergüder, 2019; Gencer 2019; Güven 2015;Gür 

(2019); İğdeli 2018, Karaca, 2019;Kaşıkçı 2018; Kekeç 2019 ; Kınay 2012; Kocaşahan 2012; Kocatürk 2014; 

Koç 2006, Madanoğlu 2020; Manap 2012; Metli2017; Mutlu,2020; Namlı 2020, Namlı 2019; Nurtan, 2019; 

Olutürk, 2019; Sabancı 2018, Sarıbeyoğlu 2007; Sarı 2014; Serin 2013, Seyhan 2020; Sezen 2018; Sipahi 2019; 

Soydaş 2011; Şahbaz’ın 2020; Şenol’un 2020; Taneri,2020; Taştekin 2016; Tunca, 2019 Usta 2016; Sarı-Şahin 

2010; Eroğlu’da 2019 ; Erdik-Özpınar 2015; Akça-Ergül 2015; Eroğlu-Aktepe-Akbaba-Işık-Özkorumak 2015; 

Balaban-Bircan-Başak-Akça 2015; Uçar 2017; Şenol 2020;Ünal 2019; 

Bu sonuçlar, yurt içi ve yurt dışı literatürde Atik (2006), Agatston, Kowalski ve Limber (2007), Erdur-Baker ve 

Kavşut (2007), Arıcak ve diğerleri (2008), Dilmaç (2009), Özer ve Er (2010), Ayas ve Horzum (2011), Peker, Eroğ- 

lu ve Ada (2011), Özdemir ve Akar (2011), Ayas ve Horzum (2012) Burnukara ve Uçanok (2012), Özbay (2013) 

tarafından yapılmış olan diğer çalışmalar ile örtüşürken;aksine kız öğrencilerin erkek öğrencilerden daha fazla sa- 

nal zorbalık yaptığına dair sonuçlar elde edilmiş araştırmalara da rastlanmıştır (Akman,2019); (Topçu ve diğerleri, 

2008). Sarı (2020). Düzgün (2020) ve İşsever (2020) tarafından yapılmış araştırmalarda ise cinsiyet açısından akran 

zorbalığı davranışı sergileme ve maruz kalma oranlarında anlamlı bir farklılık gözlenmediği bildirilmiştir. 

Yapılan incelemede, klasik ve sanal zorbalığa erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha fazla maruz kaldıklarını 

destekleyen araştırmaların (Ayas ve Horzum 2012; Ayas ve Horzum 2011; Durna, 2019), yanı sıra kız öğrencilerin 

erkeklerden daha fazla sanal mağdur olduğunu savunan araştırmalar da bulunmaktadır (Smith ve diğerleri 2008). 

Bununla birlikte, sanal zorbalık ve mağduriyetin cinsiyet değişkenine gore değişiklik göstermediğini savunan 

araştırmalara da rastlanmıştır (Aytaç, 2020; Çivilidağ, Cooper 2013. 

Dumanlıdağ, 2019; Düzgün, 2020; İşsever, 2020; Coşkun Akyüz, 2019; Gök, 2019; Yalçın, 2019; Çakır 2017; 

Peker, Eroğlu ve Ada 2011; Özbay 2013; Özdemir ve Akar 2011; Özdemir, 2020. 
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Cinsiyete göre “öfke kontrolü” ölçeğin puanları açısından değerlendirildiğinde, erkek öğrencilerin puanlarının, 

kız öğrencilerin puanlarına göre anlamlı derecede farklı olduğu ve daha fazla öfke kontrol sorunu yaşadıkları 

tespit edilmiştir (Dalmaç 2014; Usta 2013). 

Ayrıca saldırganlık düzeyi ile ilgili araştırmalarda “fiziksel saldırganlık” ölçütlerinin “geleneksel zorbalığı”, “do- 

laylı saldırganlık” bulgularının da “siber zorbalığı” yordadığı ve aralarında pozitif yönde ilişki olduğu tespit 

edilmiştir (Kestel-Akbıyık 2016; Peker 2015; Tatlıoğlu 2016 ). 

Ayrıca Çakır (2017) tarafından yapılan bir çalışmada kız öğrencilerin en çok isim takılma, dalga geçilme, küfür, aşa- 

ğılanma, kötü söz, alay edilme gibi zorbalık türlerine maruz kalırken, erkek öğrencilerin bu zorbalık türlerin yanı sıra 

tekmelerme, çarpma, itme, vurma , yumruk savurma gibi ayrıca fiziksel zorbalığa da maruz kaldıkları tespit edilmiştir. 

Yapılan çalışmada ergenler arasında sözel zorbalığın daha yaygın olduğunun gözlemlendiği çalışmalar (Aslan, 

2020; İşsever, 2020) olmakla birlikte, fiziksel zorbalığın daha çok görüldüğünü bildiren çalışmalara da rastlanmıştır 

(Madanoğlu, 2020). İncelenen bazı çalışmalarda , erkeklerin fiziksel zorbalık, kızların ise sözel zorbalık puanları- 

nın daha yüksek olduğu; kız öğrencilerin daha çok sözel zorbalığa maruz kaldığı ifade edilmektedir (Öztürk, 2019). 

Benzer şekilde, kızlarda duygusal, erkeklerde fiziksel zorbalık mağduriyetinin yüksek olduğu (Telci, 2019), kızların 

ilişkisel ve sözel zorbalığı daha çok tercih ettikleri (İşsever, 2020), bununla birlikte kızlarda çatışma eğilimi daha 

yüksek olsa da (Madanoğlu, 2020), farklı davranış biçimleri göstererek harekete geçmedikleri belirtilmektedir. 

Akran zorbalığı davranışı ve mağduriyetinin yaş değişkenine göre elde edilen sonuçlar incelendiğinde ise aşa- 

ğıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Aksu (2019),Düzgün (2020),Ünal (2019) tarafından yapılan çalışmalarda yaş 

arttıkça zorbalık yapma ve mağdur olma olasılığının azaldığını bildiriken, Alkan (2019), Akyüz (2019) ve Tanas 

Telci (2019) tarafından yapılan çalışmada yaş ve sınıf düzeyinin artması akran zorbalığı üzerinde anlamlı bir et- 

kisinin olmadığı yönünde görüş bildirmişlerdir. Buna karşılık Aytaç (2019), Demiröz (2019),Ünlü(2019), tarafın- 

dan yapılan çalışmalarda öğrencilerin yaşları arttıkça fiziksel ve sözel zorbalık yapma düzeyleri ve mağdur olma 

durumlarının arttığı sonucuna ulaşmıştır. Farklı olarak Aksu (2019) tarafından yapılan diğer bir çalışmada sınıf 

düzeyi arttıkça zorbalık davranışı sergilemede de artış görülmekle beraber mağdur olma oranının azaldığı tespit 

edilmiştir. Yapılan araştırmalarda akran zorbalığı davranışı sergileme yaşının en yüksek düzeyde olduğu dönem 

11-15 yaş aralığı olduğu spesifik olarak en yüksek yaşın ise 14-15 yaş düzeyinde olduğu yapılan çalışmalarda 

tespit edilmiştir (Eroğlu 2019, Gür 2019, Iğdır 2019, Kekeç 2019, Namlı 2019). 

Ünal (2019) tarafından yapılan diğer bir çalışmada zorbalık yapmanın sınıf düzeyi arasında bir ilişki olmadığını 

saptamış fakat 10. sınıfa giden öğrencilerin daha fazla zorbalık yaptığı bunun sebebinin 9.sınıf öğrencisinin yeni 

bir ortaöğretim basamağına geçmesi ile adepte olma durumu ile karşılaşması buma karşılık ise 11. ve 12. sınıfların 

ise yükseköğretim sınavına hazırlanma kaygısı ile zorba ve kurban olma durumunun frenlendiğinin fakat 10.sınıf 

öğrencisinin bu açılardan kendisini en rahat hissettiği dönemler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar Düzgün 

(2020), Iğdır (2019) ve Namlı (2020) tarafından yapılan sınıf düzeyi ile ilişkili sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

Şenol (2020), Şahbaz (2019), Gür (2019) tarafından yapılan çalışmalarda zorbalığa mağruz kalan öğrencilerin 

ağırlıklı olarak kendilerinden daha büyük sınıfta okuyan öğrenciler tarafından mağdur edildiği ve küçük yaşta 

olmanın mağduriyet yaşama yönünde risk faktörü olduğu tespit edilmiştir. Buna karşılık Hamurcu (2020) tarafın- 

dan yapılan çalışmada ise zorbalığın ve mağduriyetin sınıf düzeyinden bağımsız olarak yaşandığı bildirilmiştir. 

Aksu (2019),Şahbaz (2019) ve İşsever (2020) tarafından ise küçük sınıflardaki öğrencilerde fiziksel zorbalığın 

daha fazla görülmesine karşın, daha büyük sınıflardaki öğrencilerde sözel veya psikolojik zorbalığın daha çok 

görüldüğü vurgulanmaktadır. 
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Okul Başarısı 
 

Ergenlerdeki zorbalık ve mağduriyet düzeylerinin akademik başarıları değişkeni ile kıyaslandığı çalışmalarda 

ağırlıklı olarak, akademik başarı ile zorbalık ve mağduriyetin ters yönde negatif ilişkili olduğu yönünde bulgulara 

ulaşıldığı görülmüştür (Özdemir, 2020; Aydar, 2019; Çiçek, 2019; Demiröz, 2019; Öztürk, 2019; Sipahi, 2019; 

Şahbaz, 2019; Yalçın, 2019; Yaldıran, 2019). 

İşsever (2020), tarafından yapılan çalışmada zorbalık davranışının akademik başarı ile ilişkili olduğu ve düşük 

akademik başarılı öğrencilerin zorbalık davranışı uyguladıklarını ancak mağduriyetin akademik başarı ile bir 

ilişkisinin olmadığı tespit edilmiştir. 

Demiröz (2019),’e göre öğrencilerin akademik başarıları arttığında mağdur olma oranlarının düştüğü, Düzgün 

(2020),’e göre ise akademik başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin ise zorbalık davranışı gösterme ve mağdur 

olma olasılığının yükseldiği, Namlı (2020),’ya göre ise akademik başarıları yüksek olan öğrencilerin zorbalık 

davranışı uygulamadıkları yönündeki bulgulara ulaşmıştır. 

Buna karşılık Yarar (2019), tarafından yapılan çalışmada siber zorbalık davranışı ve siber mağduriyet ile okul 

başarısı arasınada bir ilişki bulunmadığı, Tunca (2019), tarafından yapılan çalışmada ise siber mağduriyet arttıkça 

öğrencilerin okul başarılarının düştüğü bulgularına ulaşmıştır. 

Fiziksel Gelişim Problemleri 

Garipçin (2020) tarafından Polikistik Over Sendromu (PKOS) yaşayan ergen kızların zorbalık düzeyleri incelen- 

diğinde, kaygı, depresyon, psikolojik sağlamlık düzeylerinin etkilenerek saldırganlık düzeyleri ile birlikte zorbalık 

ve mağduriyet yaşama olasılıklarının diğerlerine göre daha fazla arttığı tespit edilmiştir. Diğer önemli bir bulgu 

ise Özdemir (2020) tarafından yapılan normal gelişim gösteren ergenler ile kaynaştırma öğrencilerinin zorbalığa 

uğramaları kıyaslandığı çalışmada görülmektedir. Bu çalışmaya göre kaynaştırma öğrencileri sınıf, tenefüs, koridor 

ve lavabolarda sıklıkla kendilerinden büyük ve farklı sınıftan popüler erkek öğrenciler tarafından zorbalığa mağruz 

kalmakta ve normal gelişim gösteren ergenlerden daha yüksek mağduriyet yaşamakta oldukları bildirilmektedir. 

Kişilik ve Psikolojik Etkenler 
 

Diğer yandan zorbalık davranışında ergen bireylerdeki empati düzeyi ve duygusal zeka puanları ile olan ilişki 

bağlamında yapılan çalışmalarda, internet bağımlılığı/sanal zorbalık ve mağduriyet puanlarını negatif bir etkiyle 

yordadığı ve empati/duygusal zeka puan ortalamaları arttıkça, klasik ve sanal zorbalık ve sanal mağduriyet puan 

ortalamalarının da düştüğü gözlemlenmiştir (Atik 2006; İğdeli 2018; Pelendecioğlu 2011; Sezen 2018; Topçu 

2008; Ciminli-Kağan 2016; Dilmaç 2009). 

Kişilik özellikleri puanlarına göre yapılmış olan değerlendirmelerde, dışadönüklük boyutunun puan ortalamaları 

düştükçe, sanal zorbalık ve mağduriyet puan ortalamalarının artış gösterirken; nevrotizm boyutu puan ortalama- 

ları yükseldikçe, sanal zorbalık ve mağduriyet puan ortalamalarının artmakta olduğu ;araştırmacılar tarafından 

tespit edilmiştir (Atik 2006; Koç 2006; Kutlu 2014). 

Ergenlerde ayrışma/bireyselleşme kapasitesinin zorba/mağdur olma ile ilişkisinin incelendiği diğer bir araştırma- 

da bireyselleşme/ayrışma kapasitesi puanlarının genel ortalamasının düşük olduğu ve kurban olma ile anlamlı bir 

ilişkisinin bulunduğu saptanmıştır. Aynı çalışmada, zorba davranış ile ayrışma/bireyselleşme puanları ile sadece 

reddedilme alt boyutu ile ilgili puanlarla anlamlı ilişki tespit edildiği zorbalığa katılanlarla katılmayanlar arasında 

da puan ortalamalarının farklılık gösterdiği ve katılanların ilgili puanlarının düşük olduğu saptanmıştır (Uçar 2017). 
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Siber zorbalığın kimlik gelişimi ve duygu düzenleme değişkenleri ile olan ilişkisinin incelendiği boylamsal bir 

araştırmada, duygu ve kişik bastırılmasının, zorbalık davranışlarını yüksek düzeyde tetiklediği ve akran ilişkile- 

rinde etkili olduğu; mağduriyetin temporal olarak daha önce yaşandığını, sonradan zorbalık davranışı görüldüğü- 

nü ancak ikinci zamanda ölçülmüş olan zorbalık puanlarının, ilk zamanla ilişkili olmasına rağmen ikinci zamanda 

duyguları düzenleme becerileri ile akran ilişkilerinde aracılık etkisinin olmadığı gözlenmişti r (Akgül 2018). 

Sanal zorbalık davranışı ile duygusal zeka düzeyinin yordandığı diğer bir araştırmada ise, sanal zorbalık ile 

duygusal zekanın negatif yönde zayıf bir ilişki saptanmıştır buna karşılık internet bağımlılığı ile akran zorbalığı 

arasında ise pozitif yönde zayıf bir ilşki bulunmuştur (Sezen 2018). Duygusal zeka ile zorbalık ve mağduriyet 

puanlarının karşılaştırıldığı diğer bir çalışmad ise duygusal zeka puanları arttıkça sanal zorbalık puanlarının azal- 

dığı ve zorbalıkla baş etme becerisinin de yükseldiği tespit edilmiştir (Kırat 2019, Eliçora 2020). Nitekim Kaya 

(2020) tarafından aleksitimi ile ilgili yapılan çalışmada elde edilen düşük duygusal ve bilişsel empati eksikliğinin 

stresle başa çıkmada uyumsuz stratejiler geliştirmeye neden olduğu bu nedenle zorbalık ve mağduriyet puanlar- 

lının yüksek olduğu verileri ile örtüşmektedir. 

Ergenlerdeki siber zorbalığın akılcı olmayan inançlar, psikolojik sağlamlık ve psikolojik ihtiyaçlar ekseninde an- 

lamlı biçimde yordandığını ve ilişki ihtiyacı, başarı veya başarısızlık, özerklik gibi bireysel ihtiyaçların zorbalık/ 

mağduriyet durumuna yüksek etkisi olduğu bulunmuştur (Sabancı 2018). 

Zorba ve kurban olan çocukların 16PF kişilik faktörleripuanları bakımından yapılan incelemelerde ise; zorba- 

ların, kurbanlara oranla strese tolerans, baskınlık ve gerçekçilik faktörlerinde daha yüksek puan aldıkları; kur- 

banların ise zorbalara göre kurallara bağlılık, mükemmeliyetçilik, ketumluk ve otokontrolde daha yüksek puan 

aldıkları, 16 PFKİM Kişilik Faktörlerine dayalı bulgulardan anlaşılmıştır (Çağrı 2010; Çayırdağ 2006; Koç 2006; 

Kutlu 2014; Tanrıkulu 2015). 

Ayrıca kendine güven, öz düzenleme, başarı algısı ve problem çözme alt boyutunda ise, kendine güvenen, öz dü- 

zenleme ve problem yeteneği daha iyi olan öğrencilerde zorbalık yapma ve mağduriyet puanlarının negatif yönde 

korelasyonel bir ilişki sergilediği tespit edilmiştir (Ekşisu 2009; Kaşıkçı 2018; Koç 2006; Kutlu 2014; Aslan-Aşçı 

2011; Yöndem-Totan 2016). 

Ahlaki Gelişim ve Insani Değerler 

Siber zorbalık/mağduriyetin sorumluluk, dostluk, barışçı olma, dürüstlük, arkadaşlık, saygı ve hoşgörü gibi in- 

sani değer değişkenleri bağlamında incelenen diğer bir çalışmada ise genel anlamda siber zorbalık davranışı ve 

mağduriyetin insani değerler arasında negatif yönde düşük anlamda bir ilişkinin olduğu bulunmuştur. Spesifik 

olarak alt boyutlara bakıldığında ise zorbalık davranışının dostluk arkadaşlık ve hoşgörü bakımından bir ilişki 

bulunamazken, sorumluluk boyutunda interneti eğlence amaçlı kullanan ergenlerde, ders amaçlı kullananlardan 

daha fazla zorbalığa yatkınlık tespit edilmiş ve sorumluluk puanlarının da daha düşük olduğu ve negatif yönde 

zorbalık davranışı ile ilişkilendiği görülmüştür. Özetle Sorumluluk, barışçı olma, saygı ve hoşgörü ile zorbalık 

değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunurken dostluk arkadaşlık değerleri ile zorbalık arasında zayıf bir ilişki 

tespit edilmiştir (Metli 2017). Çoban (2019) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise affedicilik düzeyi yüksek 

olan ergenlerin zorbalık ve mağdurityet düzeylerinin düşük olduğu tespit edilmiştir. 

Diğer yandan Akyüz (2019) tarafından yapılan bir çalışmada empati yönelimli siber zorbalık psikoeğitim progra- 

mı sonucunda öğrencilerde zorba ve mağdur olma puanlarında ciddi düşüş kaydedildiği tespit edilmiştir. Benzer 

şekilde Dumanlıdağ (2019), Gök (2019), Nalbant (2019) tarafından dürüstlük, Yalnız (2019) tarafından yapılan 

farkındalık ve öz şefkati arttıran kabul ve kararlılık terapisi yönelimli psikoeğitim programları sonucu saldırgan- 
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lığın ve zorbalığın yanı sıra mağduriyetin de azaldığı tespit edilmiştir. 

Zorbalık davranışını ve mağduriyeti azaltan diğer faktörler ise tiyatro, müzik, resim ve el sanatları gibi yratıcı boş 

zaman faaliyetlerinin olduğu, diğer bir deyişle sosyal etkinliklere katılımın ve özellikle drama yöntemi ile akran 

kabulü sağlamanın zorbalık/mağduriyet ile negatif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir (Demirezen 2020, Düzgün 

2020, Kantar 2020). 

Benzer diğer bir bulgu ise sosyal öğrenme becerisi ile ilgili olarak Mutlu (2020) tarafından yapılan çalışmada elde 

edilen bulgulardır. Bu çalışmaya göre ergenlerde sosyal duygusal öğrenme becerileri arttıkça zorbalığın dört alt boyutu 

olan (saldırganlık düzeyi, problem çözme kendililik değeri, stresle başa çıkma ve iletişim becerileri) ile negatif yönde 

anlamlı ilişkiler sergilediği görülmüştür. Bu bulgular ışığında zorba davranış sergileyen ergenler sosyal duygusal öğ- 

renme becerileri düşük olması nedeni ile mağduriyet yaşamamak için zorba davranış sergiledikleri düşünülebilir. 

Depresyon Düzeyi Benlik Saygısı ve Aleksitimi Etkisi 
 

Depresyon düzeyi ve benlik saygısının, klasik/siber zorbalığı ve siber mağduriyeti yordayıp yordamadığı incelen- 

diğinde; depresyon, kaygı, olumsuz benlik, somatizasyon ve düşmanlık duyguları alt boyutlarının, benlik saygısı 

puanlarının zorbalıkta pozitif yönde artışa neden olduğu ve bu artışın yanı sıra benlik saygısı puanındaki azalma- 

nın, mağduriyetteki artışı anlamlı düzeyde açıklamadığı tespit edilmiştir. (Durna,2019,Gür 2019,İşsever 2020,Özel 

2013; Özer 2016; Özkal 2011;Özkan 2019, Yaman 2012; Peker 2012-2013; Süslü 2016; Taştekin 2016; Türkileri, 

Usta 2013; Batmaz, Ayas 2013, Güçlü 2019, Tunçtürk 2019, Namlı 2020, Mandaloğlu 2020, Alkan 2019). 

Telci (2019) tarafından yapılan diğer bir çalışmada ise sözel akran zorbalığına uğrayan ergenlerde, eleştirilme kor- 

kusu ve değersizlik algısının, duygusal zorbalığa maruz kalanların ise sosyal kaygı geliştirildikleri tespit edilmiştir. 

Benzer şekilde Kaşıkçı (2018), tarafından yapılan diğer bir çalışmada, akran zorbalığı başa çıkma stratejileri ile biliş- 

sel çarpıtma puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiş olup diğer bulgularla örtüşmektedir. 

Online ortamda siber zorbalık yapan ergenlerde kimliğini gizleyerek yapan ergenlerin ise zorbalık puan değerlerinin, 

kimliğini gizlemeyenlerden daha yüksek olduğu Erbiçer (2017) tarafından yapılan bir çalışmada tespit edilmiştir. 

Bireysel öznel mutluluk/iyi oluş ile siber zorbalık arasındaki ilişkiyi betimlemek amacı ile yapılan bir çalışmada, 

öznel mutluluk/iyi oluş düzeyi arttıkça zorba/mağdur olma olasılığının azaldığını ve öznel mutluluk puanlarının 

siber zorbalık ve siber mağduriyeti negatif yönde yordadığı tespit edilmiştir. (Aytaç 2020, Akman 2019,Avcı 

2019,Bilgiz 2019,Çiçek 2019, Durna 2019, Ergüder 2019, Padırı-Eroğlu-Çalışkan 2016 Yalçın 2019, Yarar 2019). 

Bireysel değişkenlerden, psikolojik dayanıklılığın sosyal ve duygusal yalnızlık ile akran zorbalığı davranışı ara- 

sındaki rolünün incelendiği diğer bir araştırmada ise, sosyal ve duygusal yalnızlık ile akran zorbalığı arasında 

pozitif, buna karşılık psikolojik dayanıklık ile negatif ilişkili olduğu saptanmışken, akran zorba mağduriyeti yö- 

nünde ise duygusal yalnızlık ile pozitif psikolojik dayanıklılık ile negatif sonuçlara ulaşılmıştır (Eminoğlu, 2018) 

Dikkat Eksikliği Hiperaktivite ve Madde Kullanımı 
 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olduğu teşhis edilen öğrenciler üzerine yapılan araştırmalarda ise; DEHB 

tanısı konan ergenlerle kontrol grubu arasında siber zorbalık ve siber mağduriyet sıklığı açısından farklılık saptanma- 

makla birlikte, DEHB grubunda internet kullanımına ilişkin azalmış dürtü kontrolünün siber zorbalığı yordadığı, sos- 

yal cevaplılıkta bozulmanın siber mağduriyet için risk faktörü oluşturduğu saptanmıştır (Görücü 2016, Coşkun 2019). 

Buna karşın Örengül (2013) , tarafından yapılan benzer deneysel çalışma sonuçlarında, deney ve kontrol grubu 

arasında minimal bir farklılık olup, anlamlı bulunmamıştır. 
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DEHB tanısı almış ergenler üzerinde empati becerileri, duygusal yüz tanıma ve akran zorbalığı ilişkisi üzerine yapılan 

diğer bir araştırmada ise, DEHB tanısı konmuş olan ergenlerde bilişsel empati ve duygu tanıma düzeyinin kontrol gru- 

buna gore anlamlı derecede daha zayıf olduğu görülmüş, kontrol gurubuna göre dezavantajlı olan DEHB grubunun 

daha çok sözel zorbalık yaptığı ve daha fazla zorbalığa maruz kaldığı saptanmıştır. Aynı araştırmada zorbalık davranışı 

gösterme ve mağduriyet ile bilişsel empati ve duygusal yüz ifadelerini tanıma becerileri arasında negatif ilişki belir- 

lenmiştir (Şimşek 2017). DEHB olan ergenlerin zorbalık ve mağduriyet düzeylerini araştıran diğer bir çalışmaya göre 

ise, DEHB tanılı ergenlerde problemli internet kullanımının yaygınlaşması, internet bağımlılığı riskinin de artmasına 

neden olduğu tespit edilmiştir (Cuşkun, 2019; Tunçtürk, 2019). İnternet bağımlılığı artışı sonucunda, zorbalık ve mağ- 

duriyet puanlarının yükseldiği tespit edilmiş ve DEHB tanılı ergenlerde mağduriyet oranlarının diğer yaşıtlarına göre 

daha yüksek olduğu bildirilmiştir (Aytaç, 2020; Ergüder, Gür, 2019, 2019; Karaca, 2019; Tunçtürk, 2019), 

Diğer yandan DEHB tanısı almış, ayrıca madde kullanım bozukluğu olan ve MKB+DEHB komorbidite tanısı 

olan dezavantajlı 3 grupla kontrol grubunun zorbalık ve dürtüsellik puanlarının karşılaştırıldığı diğer bir araş- 

tırmada ise, hasta grubun genel olarak puanlarının kontrol gurubuna göre yüksek olduğu görülmüştür.Hasta 

grupları içerisinde ise en yüksek grubun MKB+DEHB komorbiditesi olan grup olduğu, bunu az bir farkla MKB 

grubunun son olarak da DEHB tanısı konan grubun takip ettiği saptanmıştır (Aydın 2017). 

Çevresel Değişkenler 

Zorbalık üzerine yapılan bu gözden geçirme çalışmasının bu bölümünde ise zorba davranış eğilimi ve mağdur 

olma olasılıkları,çevresel etkiler açsından çalışmalarda ön plana çıktığı görülen aile eksenli değişkenlerden,anne 

baba tutumları ve medeni durumuanne baba eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik durumu; okul eksenli değişken- 

lerden,okul türü kültürü ve iklimi, arkadaşlık ve akran ilişkisi ve son olarak medya ve internet kullananımı baş- 

lıklar çerçevesindeki bulgular incelenmiştir. 

Aile Eksenli değişkenler 
 

Araştırmalarda zorbalık davranışı ve mağdur olmaya en çok etki eden aile eksenli değişkenlerin, anne/baba tu- 

tumu/denetimi, ailenin gelir düzeyi, aile içi şiddet/istismar ve hatalı davranış, anne-babanın eğitim durumu, me- 

deni hali, anne –babanın zorbalık hakkındaki algı ve farkındalığı, kardeş sayısı, ailede madde kullanımı, ergenin 

ev içinde kendine ait odası /bilgisayarının olması/olmaması olduğu görülmüştür. İncelenen araştırmalarda aile 

eksenli değişkenler ile ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: 

Anne Baba Tutumları ve Medeni Durum 
 

Yapılan çalışmalarda, zorbalık/mağdur davranışlarında aile eksenli değişkenler ile ilgili olarak elde edilen bulgu- 

larda; aile anne/baba tutumu ile zorbalık davranışları arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptanmıştır. Buna göre 

aile içi şiddet ve olumsuz davranışlar arttıkça, ergenlerde zorbalık eğiliminin arttığı, ayrıca akranlar ve anneyle 

olan ilişkilerin siber zorbalık ve mağduriyeti anlamlı bir şekilde yordadığı görülmüştür. Anne-baba tutum ölçe- 

ği sonuçlarının alt boyut puanları yükseldikçe, istatistiksel zorba davranış eğilimi ölçeği alt boyut puanlarının, 

anlamlı derecede düştüğü ve öğrencilerin zorbalık eğilimleri ile algılanan anne-baba tutumları arasında negatif 

yönlü anlamlı bir ilişkinin olduğunu ortaya konmuştur. (Bilgiz 2019;Demiröz2019;Düzgün 2020; Ekşisu, 2009; 

Özdemir, 2015; Yurttaş, 2010; Totan-Yönden, 2007; Doğan, 2010;Ünal 2019). 

Seyhan (2020) tarafından gerçekleştirilen bir çalışmada otoriter ebeveyn tutumları ergenlerde geleneksel zorbalık 

ve sanal zorbalık mağduriyet puanlarının yüksek olmasını yordadığı sonucuna ulaşılmıştır. Benzer sonuçlar De- 

miröz 2019, Olutürk 2019, Yaldıran2019) tarafından yapılan çalışmalarda görülmüş olup otoriter, müsamahakar 
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ve ihmalkar ailede yetişen ergenlerde, demokratik ve yakınlık ilkesi ile kontrol edilen ailelerde büyüyen ergen- 

lerden daha yüksek düzeyde zorbalık davranışı görüldüğü tespit edilmiştir. Ergenlerde sanal zorbalık ve sanal 

mağduriyet puanlarının aile tutumları açısından incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür. Bilgiz 

(2019) tarafından, yapılan çalışmada anne babası tarafından internet kullanımı denetlenmeyen öğrencilerin, diğer 

öğrencilerden daha fazla siber zorbalık yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Akyüz (2019) tarafından yapılan çalışma- 

da ise öğrencilerin ebeveynlerinin kontrol sıklığına (denetim) göre hem siber zorbalık hem de siber mağduriyet 

puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuş, ebeveynlerin sık sık kontrol ettiği öğrencilerin siber mağduriyet 

puanları daha yüksek bulunurken, hiçbir zaman kontrol edilmeyen öğrencilerin siber zorbalık davranış puanları 

daha yüksek bulunmuştur. Gür (2019) tarafından yapılan araştırmada ise ebeveynlerin internet kullanım süresine 

kısıtlama getirmesini incelediğinde, sanal zorba davranışlarda bulunma açısından anlamlı farklılık tespit edilme- 

miştir Ancak interneti uzun süre kullandığı zaman annesi tarafından uyarılan ergenlerin, babası tarından uyarılan 

öğrencilere göre daha fazla sanal zorba davranışlara maruz kaldığı tespit edilmiştir. Olutürk (2019) tarafından 

yapılan araştırma sonucunda, müsamahakâr internet aile stiline sahip ergenlerde, demokratik internet aile stiline 

sahip ergenlere göre daha fazla sanal zorbalığa maruz kaldığı tespit edilmiştir. Sanal zorbalık boyutunda da mü- 

samahakâr internet aile stiline sahip öğrencilerin demokratik internet aile stiline ve ihmalkâr internet aile stiline 

sahip öğrencilere göre daha fazla sanal zorbalık yapıldığı tespit edilmiştir. Aynı araştırmanın bir başka sonucu ise, 

demokratik internet aile stiline sahip öğrencilerin hem sanal zorba hem de sanal mağdur boyutlarında diğer grup- 

lara göre daha düşük sıra ortalamalarına sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca aile içi şiddetin ve çocuk istismarının 

zorbalık üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalarda, fiziksel, çok yönlü istismar, cinsel istismar, suça yö- 

neltme, ebeveyn tarafından madde kullanımı, ve uygun olmayan cezalandırma alt boyutlarının, zorba kişilik alt 

boyutunu en yüksek düzeyde yordama oranına sahip değişkenler olduğu tespit edilmiştir (Sarıbeyoğlu 2007; De- 

mirbağ, Bolat, işsever 2020;Şahin, Baloglu 2011;Özbey 2019). Demiröz (2019) tarafından yapılan araştırmada, 

öğrencilerin zorbalığa maruz kalma ve zorbalık yapma düzeylerinin anne-babalarının medeni durumlarına göre 

farklılaşmadığı belirlenmiştir. Öte yandan Düzgün (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmada anne ve babası 

hayatta olan grubun akran zorbalığı davranışı sergileme sıklığı her ikisi de vefat etmiş olan gruba göre daha 

yüksek bulunmuştur .Buna karşılık yalnızca annesi vefat etmiş olan grubun akran zorbalığı davranışı gösterme 

sıklığı her ikisi de vefat etmiş olan gruba göre daha yüksek bulunmuştur. Aynı çalışmada, Akran zorbalığına 

maruz kalma sıklığı ise anne babanın hayatta olmasına göre anlamlı farklılık göstermemektedir 

Akyüz (2019) tarafından yapılan araştırmanın sonucunda ise araştırmaya katılan ergenlerin anne- baba beraberlik 

durumları ile siber zorbalık ve siber mağduriyet puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 

Gür (2019) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonucunda, gruplar, anne-baba birlikteliği acısından karşılaştırıldı- 

ğında, gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmakla birlikte risk faktörü olarak anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 

Özdemir (2020) tarafından yapılan çalışmada, kaynaştırma öğrencisi grubunda ebeveynleri boşanmış kaynaş- 

tırma öğrencilerinin zorbalığa yönelik tutum puanları, ebeveynleri evli ve ayrı olan öğrencilerin puanlarından 

anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Buna karşın normal gelişim gösteren öğrenci grubunda öğrencilerin 

ebeveyn durumlarına göre zorbalık tutum ve algılarında anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Şahbaz (2019) tarafından yapılan araştırma bulgularında, anne ve babanın birliktelik durumu akran zorbalığına 

maruz kalma ve akran zorbalığı gösterme durumu ile anlamlı bir fark bulunmasına karşın zorba olma durumunu 

etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Kaşıkçı (2018) tarafından yapılan bir çalışmada zorbalıkla başa çıkma becerilerinin anne babanın medeni du- 

rumuna göre incelendiğinde, anne babası boşanmış olan öğrencilerle, anne babası birlikte olan öğrenciler ara- 
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sında zorbalıkla başa çıkma becerilerinin anlamlı derecede farklılık gösterdiği görülmüştür. Boşanmış ailele- 

rin çocuklarında zorbalıkla başa çıkma beceri puanlarının düşük olduğu saptanmıştır (Kaşıkçı (2018). Çakır 

tarafından yapılan bağlanma stillerinin zorbalık üzerine etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada. Öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun kaygısız bağlanma stiline sahip olduğu görülmüştür. Bağlanma stilleri ile zorbalık ve mağdur olma 

eğilimi ile ilişkili sonuçlara rastlanmamıştır. Diğer yandan kardeş sayısının zorbalık yapma ve mağdur olma eğilimi 

ile ilişkisinin araştırıldığı çalışmalarda farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. 

Düzgün (2020), Gür (2019) ve Çakır (2017) tarafından yapılan çalışmalarda, akran zorbalığına maruz kalma 

(kurban) ve akran zorbalığı gösterme (zorba) sıklığı öğrencilerin sahip olduğu kardeş sayısına ve kaçıncı çocuk 

olması açısından istatistiksel anlamlı bir farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın Özdemir 

(2020) tarafından yapılan araştırmada, kardeş sayısına Göre zorbalık puan oralamaları anlamlı farklılık göster- 

mektedir. Kaynaştırma grubunda, 3 ve daha fazla kardeşi olan katılımcıların zorbalığa yönelik tutum puanları 

kardeşi olmayan öğrencilerin puanlarından anlamlı olarak daha yüksekolduğu tespit edilmiştir. Öte yandan nor- 

mal gelişim gösteren grubta ise kardeşi olmayan katılımcıların zorbalığa yönelik tutum puanları, 1-2 kardeşi olan 

öğrencilerin puanlarından anlamlı olarak daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Sipahi (2019) tarafından yapılan çalışmada ise kardeş sayısı değişkenine bakıldığında siber zorbalık, akran zor- 

balığına uğrama puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuçlara göre kardeş 

sayısı 1 olanların siber zorbalık düzeyi en düşük iken, 4 ve üstü kardeşi olanların ise en yüksek düzeyde olduğu. 

Kardeşi olmayanların ise akran zorbalığına uğrama düzeyi en düşük düzeydeyken, 3 kardeşi olanların ise en yük- 

sek düzeye sahip olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Şahbaz (2019) tarafından yapılan araştırmada, kardeş 

sayısı 4 ve üzeri olanlar; 1, 2 ve 3 kardeş sayısına sahip olanlardan kurban toplam puan ortalamaları, fiziksel ve 

sözel zorbalık puan ortalamaları bakımından daha yüksek bulunmuştur. 

Anne Baba Eğitim Düzeyi ve Sosyo-Ekonomik Durumu 

Bu bölümde yapılan çalışmalarda anne baba eğitim düzeyi ve ailenin sosyo-ekonomik düzeyinin zorbalık ve 

mağdur olma eğilimleri üzerine elde ettikleri sonuçlar özetlenmiştir. 

Öğrencilerin anne-baba eğitim seviyesi, annenin çalışıp çalışmaması ve evde aileden olmayan birinin yaşaması 

durumları ile zorbalık yapma veya kurban olma eğilimi arasındaki bağıntının araştırıldığı çalışmalarda; eğitim 

seviyesi ile zorbalık/mağduriyet puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Benzer şekilde 

öğrencilerin sosyo-ekonomik düzey puanları ile zorbalık yapma puanları arasında anlamlı bir fark bulunamazken; 

sosyo-ekonomik düzey puanları ile kurban olma puanları arasında anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Buna 

göre düşük sosyo-ekonomik düzeyden gelen öğrencilerin daha fazla akran zorbalığına maruz kaldıkları tespit 

edilmiştir (Aslan 2011; Eminoğlu 2018; Güven 2015; Sezen 2018; Uçar 2017; Çakır 2017). 

Açıkgöz (2017) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise ailenin gelir düzeyi yüksek olan öğrencilerin daha çok 

sözel zorbalığa eğilim gösterdikleri sonucuna ulaşılmıştır. Aynı çalışmada ailenin çocuğu izlemesinin, zorbalık 

yapma ve mağdur olma durumlarını engelleyici ve koruyucu etkisi olduğu da bulunmuştur (Açıkgöz, 2017). 

Öte yandan Demircan tarafından 2017 de yapılan diğer bir çalışmada anne babası ayrı yaşayan , kardeş sayısı 

fazla ve ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerde, anne babası birlikte olan kardeş sayısı düşük ve ekonomik 

düzeyin daha yüksek olan öğrencilere gore mağdur olma olasılıklarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca annenin eğitim düzeyi düştükçe öğrencinin fiziksel zorbalık kurbanı olma olasılıklığının artmakta olduğu 

bununla beraber, babanın hayatta olmamasının öğrencilerde benlik algısı puanlarının düşük olmasına neden 

olduğu gözlenmiş ve benlik algısı ile istismar türleri arasında pozitif bir ilişki olduğu bulunmuştur (Demircen, 
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2017). Yapılan diğer araştırmalarda zorbalık ve mağduriyet puanlarının sosyoekonomik düzey ve anne baba 

çalışma durumu değişkeni ile ilişkileri izlendiğinde farklı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Demiröz (2019) 

tarafından yapılan çalışmada, zorbalık yapma ve zorbalığa maruz kalma anne baba eğitim seviyesine ve annenin 

çalışma durumuna göre farklılık göstermezken; baba meslek grubunu “diğer” olarak belirten öğrencilerin memur 

ve işçi olarak belirtenlere göre daha fazla cinsel zorbalığa maruz kaldıkları ortaya konmuştur. Ancak zorbalık 

yapma ve zorbalığa maruz kalma toplam puanları açısından baba çalışma durumunda da bir farklılaşma görül- 

memiştir. Aynı çalışmada, araştırma grubu içerisindeki en düşük aile geliri ortalamasına sahip öğrencilerin diğer 

öğrencilerden daha fazla eşyalarına zarar verilmesine ve cinsel zorbalığa maruz kaldıkları bunun yanında genel 

olarak zorbalığa maruz kalma puanlarının ise diğer sosyoekonomik düzeye sahip öğrencilere göre daha yüksek 

düzeyde olduğu görülmüştür. Akyüz (2019) tarafından yapılan araştırmaya katılan öğrencilerin algıladıkları gelir 

durumuna göre siber mağduriyet puanları arasında anlamlı bir fark bulunmazken, gelir durumu ve siber zorbalık 

puanları açısından düşük gelire sahip ailelerin çocuklarının zorbalık puanları anlamlı düzeyde daha yüksek oldu- 

ğu tespit edilmiştir. Olutürk (2019) tarafından yapılan araştırmaya katılan öğrencilerin ebeveynlerinin çalışma 

durumlarıyla sanal zorba veya mağdur olma düzeyleri arasında bir fark bulunmamıştır. 

Özdemir (2020) tarafından yapılan diğer bir araştırmada ise ailenin aylık gelirine göre öğrencilerin Zorbalığa 

Yönelik Tutum puanları, hem kaynaştırma hem de normal grupta aylık geliri 0-1500 TL ve 1501-2000 TL olan 

öğrencilerin tutum puan ortalamaları en yüksek, aylık geliri 2001-3600 TL ve 3601 TL ve daha fazla olan öğren- 

cilerin tutum puanları ise en düşük düzeyde olduğu saptanmıştır. Aylık gelir arttıkça kaynaştırma öğrencilerinin 

zorbalık ile ilişkili olumsuz tutum ve algılarının azaldığı gözlenmiştir. 

Sipahi (2019) tarafından yapılan çalışmada, aylık ortalama hane gelirine ilişkin gruplar arasında akran zorbalığı- 

na uğrama, bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

Şahbaz (2019) tarafından yapılan çalışmasında ise, annenin çalışma durumu akran zorbalığı davranışı arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamış ancak babanın çalışma durumu ile zorba puanları bakımından 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Bu sonuca göre babaları çalışmayan çocukların kurban toplam 

puanları, dışlama (kurban) puanları, söylenti çıkarma ve yayma, eşyalarına zarar verme puanları çalışanlara göre 

daha yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir. 

Alkan (2019), Demiröz (2019),Akman (2019), Yelboğa(2019),ve Koçak (2019) tarafından yapılan çalışmalarda 

ise ailenin sosyoekonomik düzeyi arttıkça öğrencilerin daha fazla zorbalık davranışı sergilediği ve düşük gelirli 

aile çocuklarının eşyalarına daha fazla zarar verdikleri tespit edilmiştir. 

Ergüder (2019) ve Öztürk C.(2019) yaptıkları çalışmalarda aile ekonomik durumu ile siber zorbalığın ve siber mağ- 

duriyet arasında bir ilişki olmadığı, Çoşkun Akyüz (2019), aile gelir durumu siber mağduriyet ile ilişkili olmamakta 

birlikte gelir durumunun artmasının siber zorbalığını görülme olasılığını da yükselttiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Anne baba eğitim durumu ile zorba ve mağdur olma düzeylerinin karşılaştırıldığı çalışmalarda iase aşağıdaki 

sonuçlar alındığı görülmüştür. Çakır tarafındandan (2017) yapılan çalışmada ise annenin eğitim düzeyi arttıkça 

öğrencinin zorbalık yapma düzeyinin arttığı; buna karşılık annenin eğitim düzeyi düştükçe mağdur olma eğiliminin 

arttığı saptanmıştır. Gür(2019) ve Şenol (2019) tarafından yapılan çalışmalarda ise anne-baba eğitim düzeylerinin 

zorbalık veya mağduriyeti yordamadığı tespit edilmiştir. Çevirgen (2018) tarafından yapılan bir çalışmada anne 

baba eğitim durumunun zorbalık davranışı/mağduriyet değişkenlerinin karşılaştırılması sonucunda, babanın 

eğitim durumunun zorbalık üzerinde anlamlı derecede etkili olmadığı, ancak annenin eğitim durumunun zorbalık 

davranışı/mağdur olma durumunu anlamlı derecede etkilediği görülmüştür. Annenin eğitim seviyesi yükseldikçe 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

584 
 

 

ergenin zorbalık yapma ve sanal zorbalık mağduru olma eğiliminin azaldığı saptanmıştır. Annenin eğitim dü- 

zeyinin yükseldikçe ergenlerin zorbalık yapma ve mağdur olma eğilimlerinin azaldığı sonucu benzer şekilde 

Demiröz (2019), Düzgün (2020), Olutürk (2019), Sipahi (2019), tarafından yapılan çalışmalarla da desteklenir- 

ken yanı sıra baba eğitim düzeyleri ile ergenlerdeki zorbalık/mağduriyet düzeyleri arasında farklılıklar olduğu ve 

bu çalışmalarda baba eğitim düzeyi de yükseldikçe zorbalık/mağduriyet eğilimlerinin düştüğü araştırmacılar 

tarafından bildirildiği görülmüştür. Alındığında ebeveyn eğitim düzeyi yükseldikçe zorba ve mağdur olma Genel 

anlamda ele alındığında ebeveyn eğitim düzeyi yükseldikçe ergenlerde zorba ve mağdur olma düzeylerinin düş- 

tüğü söylenebilir (Aydar 2019,Namlı 2020, İşsever 2020,Özdemir 2020) 

Okul Eksenli Değişkenler 
 

Araştırmalarda, bu başlık altında zorbalığı ve mağduriyet eğilimini yordayan en önemli değişkenlerin, okul türü, 

kültürü/iklimi, sınıftaki öğrenci sayısının etkisi, yönetici ve öğretmenlerin zorbalık farkındalık düzeyi, okullarda 

zorbalık eylemlerinin görülme sıklığı ve mekan/ zaman ilişkileri, okullarda meydana gelen zorbalık sıklığı ol- 

dukları gözlenmiştir. ncelenen araştırmalarda okul eksenli değişkenler ile ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır, 

Okul Türü Kültürü ve İklimi 
 

Yapılan inceleme sonucunda okul kültürü ve iklim algısının zorbalık davranışı ile negatif yönde ilişkili olduğu ve 

okul iklimi ölçeği puanları arttıkça, zorbalık davranışının görülme sıklığının azaldığı bulunmuştur. Ayrıca okul 

ikliminin geleneksel zorbalık /mağdur-seyirci olma ile anlamlı derecede ilişkili olduğu, buna karşılık sanal zor- 

balık ile anlamlı bir ilişki içinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Okul ikliminin mağdurların baş etme becerilerini 

de pozitif şekilde etkilediği saptanmıştır (Açıkgöz 2017; Arıman 2007; Bayar 2010; Çayırdağ 2006; Doğan 2010; 

Bayar-Uçanok 2012;Öztürk 2019). 

Okul türlerine göre bakıldığında, en yüksek zorbalık düzeyi Anadolu Liseleri’nde görülürken, en düşük zorba- 

lık düzeyine Fen Liseleri’nde rastlanmaktadır. Bununla beraber kurban olmanın en sık görüldüğü liseler, Ge- nel 

Liseler, kurban olmanın en az görüldüğü liseler ise Fen Liseleri ve Anadolu Öğretmen Liseleri olarak tespit 

edilmiştir. Sonuç olarak hem zorbalık yapma hem de kurban olmanın en sık rastlandığı liseler Genel Liseler, en 

az rastlandığı liseler ise Fen Liseleri olduğu görülmüştür (Adalar 2018;Ayas ve Pişkin 2005). Buna karşılık son 

dönemlerde yapılan çalışmalarda bu bilgilerin zıttı bazı sonuçlara da rastlanmaktadır. Örneğin Tunca (2019) ve 

Ergüder (2019), yaptıkları çalışmalarda Fen lisesi öğrencilerinin Meslek lisesi, Anadolu imam hatip lisesi ve Ana- 

dolu lisesi öğrencilerine oranla daha çok siber zorbalık davranışı sergiledikleri sonucuna ulaşılmıştır.Yarar (2019) 

tarafından yürütülen çalışmada ise meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin Anadolu lisesi ve imam hatip lisesi 

öğrencilerinden daha fazla siber zorbalık davranışı yaptığı sonucuna ulaşmıştır. Demiröz (2019), tarafından ya- 

pılan çalışmada genel ortaokul öğrencilerinin imamhatip ortaokulu öğrencilerine göre daha fazla zorbalık yaptığı 

ve mağruz kaldıkları tespit edilmiş buna karşılık Alkan (2019) tarafından yapılan çalışmada okul türünün zorbalık 

üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tanas Telci (2019), okul türü ve zorbalığın türü arasında bir fark 

olduğunu tüm okul türlerinde sözel mağduriyetin daha yaygın olduğunu ve Anadolu, Fen ve Sosyal Bilimler Lise- 

sinde duygusal mağduriyetin yüksek düzeyde görüldüğünü, Meslek Liselerine ise fiziksel mağduriyetin daha fazla 

görüldüğü sonucuna ulaşmıştır. Okul yaşam kalitesi puanlarında ise; zorbalığa katılmayanların okul yaşam kalitesi 

puanlarının; zorba, kurban ve zorba/kurban puanlarından daha yüksek olduğu bulunmuştur (Pelendecioğlu, 2011). 

Öte yandan iki yatılı lisenin zorbalık/mağduriyet puanlarının, diğerlerinden yüksek olduğu ve en çok zorbalık/ 

mağduriyet bulunan yerlerin yatılı pansiyonlar olduğu gözlemlenmiştir (Adalar 2018, Kocaşahan 2012). 
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Arkadaşlık ve Akran İlişkisi 
 

Yapılan diğer araştırmalarda öğrencilerin çoğunlukla kendi sınıf arkadaşları tarafından, ikincil olarak bir üst sınıf 

öğrencileri tarafından ve en çok sınıf, koridor, bahçe, spor alanları ve serviste zorbalığa maruz kaldıkları tespit 

edilmiştir. Öğrencilerin %26 sının ayda en az bir kez zorbalığa maruz kaldıklarını belirtmelerine karşın, öğret- 

menlerin ve yöneticilerin olayları hafife aldıkları, küçümsedikleri ve zorbalık olaylarının gerçekte olduğundan 

daha az yaşandığını düşündükleri/algıladıkları ve yeterince müdahale etmedikleri sonuçlarına erişilmiştir (Ada- 

lar, 2018; Bayar ve Uçanok, 2012; Burnukara ve Uçanok, 2012; İrfaner 2009). 

Okuldaki zorbalık davranışlarının sınıfın kalabalık olması ile ilişkisinin araştırıldığı diğer bir çalışmada ise, kala- 

balık sınıflarda zorbalık davranışlarının daha çok görüldüğü tespit edilmiştir. Ancak zorbalıkla sınıfın büyüklüğü 

ve küçüklüğü arasında herhangi bir anlamlı ilişki bulunamamıştır (Kabil, 2010). 

Zorbalık davranışının arkadaşlık ilişkileri ile bağlantılı olarak ele alındığı çalışmalarda, arkadaşlık ilişkisinin olumsuz 

olması, zorbalık davranışlarındaki artışla, olumlu olması ise zorbalık davranışlarındaki azalmayla ilişkili olduğu görül- 

müştür. Yani, zorbalık ve arkadalık arasında negatif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır (Yaban ve Tepe, 2013). 

Diğer yandan zorba/kurban davranış örüntüsünün okula ve arkadaşa bağlanma ile ilişkili olup olmadığı araştırıldı- 

ğında ise kurbanlar ve izleyicilerin okula bağlanma puanlarının, zorbalık yapan ergenlere göre daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Ayrıca izleyicilerin, zorba ve kurban öğrencilerden daha fazla arkadaşa bağlanma düzeyine sahip 

oldukları belirlenmiştir. Öğretmene bağlanma açısından ise gruplar arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır (Duy 

ve Yıldız 2014). Okul etkinlikleri kaynaklı tükenmişlik puanının arttığı durumlarda, sözel zorbalık kurbanı olma 

deneyim puanının da artmakta olduğu, yapılan araştırmalarda tespit edilmiştir (Aypay-Durmuş ve Aybek, 2016) 

Medya ve İnternet kullanımı ile İlgili Değişkenler 
 

Özellikle son senelerde sosyal medya ve internet kullanımında teknolojik gelişimlerdeki artış sonrası ergenlerde 

klasik akran zorbalığının yanı sıra gerçekleşmekte olan sanal zorbalığın nedenlerinin yordanmasında, medya, 

facebook, internet kullanımı sıklığı, ergenin evinde bilgisayarının olup olmaması, internet erişiminin nereden 

sağladığı, bilgisayar kullanma süresi ve kimden, nasıl öğrendiği, medyayı sadece oyun için mi yoksa bilgi için 

mi kullandığı hususları, bu başlık altında incelenmiş olan değişkenlerdir. İncelenen araştırmalarda Medya ve 

İnternet Kullanımı Değişkeni ile ilgili aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır: Araştırma sonuçlarında siber zorbalığın 

öğrenciler tarafından, kimlik gizlemenin mümkün olması, bu bağlamda siber sahteciliğin de daha elverişli olması 

dolayısı ile tercih edildiğini; ikinci planda ise, geniş arkadaş ortamına ulaşılabilindiği, böylelikle can sıkıntısının 

kolay giderilebildiği hatta intikam alma isteğinin daha kolay tatmin edilebilindiği için siber zorbalık yaptıkları 

saptanmıştır. Ergen öğrenciler siber zorbalık davranışlarının, kendilerini iyi hissettirdiğini, arkadaşlık ilişkilerini 

geliştirmek ve zamanı keyifli geçirme isteklerinden dolayı sürdürdüklerini belirtmişlerdir. Söz konusu öğrenci- 

lerin büyük bir bölümünün Facebook kullanıcısı olup en az günde bir defa sosyal medyayı ziyaret ettiklerini dile 

getirmişler ve büyük bir çoğunluluğunun da evde internet bağlantılı bilgisayarları olup erişim kolaylılıklarının 

varlığı tespit edilmiştir. Siber zorbalık davranışlarının daha çok bilgisayar ve tabletler üzerinden yapıldığı ve te- 

lefonla zorbalık yapma eğiliminin daha düşük olduğu elde edilen sonuçlar arasındadır (Aytaç 2020; Yarar 2019). 

Yapılan çalışmalarda internette geçirilen süre arttıkça siber zorbalık ve mağduriyet riskinin düzeyi de arttığı tespit 

edilmiştir (Aytaç.2020; Akman 2019; Bilgiz 2019;Çiçek 2019; Durna 2019;Ergüder2019; Öztürk 2019;Yalçın 

2019;Yarar2019). Sıkça siber zorba mağduriyeti yaşayan bu ergen bireyler, yaşanan psikolojik sıkıntı sonrası öz- 

nel iyi oluşta olumsuzluk, olumsuz değerlendirilme korkusu, öfke, üzüntü ve intikam duyguları yaşadıklarını ifa- 
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de etmişlerdir ( Avcı 2019;Yaman-Peker 2012; Baştürk-Akca–Sayımer 2015; Ateş-Güler 2016; Turan, 2008). Öte 

yandan sanal zorbalık/mağduriyetin internet cafeye gitme sıklığının, ergenin annesinin internet becerisine ilişkin 

algısı, günlük sosyal paylaşım sitelerine girme süresi, internet bağımlılığı riski, interneti en çok çevrimiçi oyun 

oynamak amacıyla kullanma ve ailenin aylık geliri ile ilişkili olarak yapılan çalışmalarda; annenin/velilerin inter- 

net bilgisi-denetimi dışındaki değişkenler ile sanal zorbalık arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuş , annenin 

internet kullanım becerisi ile ise negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (Eroğlu, Aktepe, Akbaba, Işık, 

Evrim, Özkoruma 2015; Kestel, Akbıyık 2016; Turan, Başköy 2013; Baykal 2016; Cicioğlu 2014; Coşkun 2008; 

Ünver 2016; Erdoğan 2015; Eroğlu 2014; İlhan 2016; Karaytu 2015; Kınay 2012; Kocahasan 2012; Kocatürk 

2014; Topçu 2008) (Sarak 2012; Ökte 2014; Özdener 2015; Peker 2013; Sarak 2012; Soydaş 2011; Tamer 2014). 

Siber zorba ve kurban olma düzeyini, iller bazında araştıran başka bir araştırmada ise, en yüksek siber zorbalık oranına 

sahip olan ilin İstanbul olduğu; en düşük siber zorbalık oranına sahip olan olan ilin ise Gaziantep olduğu bulunmuştur. 

Aynı araştırmada internet sahibi olanların, sosyal medya hesabı kullananlar ile internette tanımadıkları kişilerle arka- 

daşlık edenlerin lehine anlamlı bir farklılık göstermiştir (Balaban, Bircan, Başak, Baştürk, Akca 2015; Turan 2008). 

Sonuç ve Öneriler 

 
Sonuç 

 

Sonuç olarak yapılan tüm çalışmalarda zaman zaman farklı bulgular elde edilmiş olsa dahi genel anlamda zorba- 

lık davranışı ve mağduriyetinde cinsiyetin, yaşın, fiziksel bilişsel ahlaki ve kişilik gelişiminin, ailedeki medeni 

durum, eğitim-sosyoekonomik düzey, ebeveyn tutumu ve okul ortamındaki iklim ve koşulların, arkadaşlık medya 

ve internet kullanımının önemli ölçüde etken faktörler olduğu tespit edilmiştir. Kısaca özetleyecek olursak: 

• Ergenlerde klasik/sanal, zorba/mağdur davranışı nedenlerini yordama doğrultusunda bireysel, çevresel 

değişkenler kapsamında yürütülen tüm çalışmalarda, erkek öğrencilerin kız öğrencilerden daha yüksek 

oranda zorbalık davranışı sergiledikleri, 

• Zorbalığa maruz kalmanın ise cinsiyetle bağıntılı olmadığı, 

• Ailenin ekonomik düzeyi ve eğitim durumunun zorbalık davranışının engellenmesinde etkili olduğu, 

• Okul iklim/kültürünün zorbalık olayları ile negatif  bir ilişki içinde olduğu, 

• Yatılı okullarda, gündüzlü okullardan daha çok zorbalık davranışı görüldüğü, 

• Benlik, empati düzey, insani değerler, depresyon ve kişilik algısının zorbalık eğilimi ile negatif yönde bir 

ilişki içinde olduğu , 

• İnternet ve medyanın riskli kullanılmasının sanal zorbalıkla pozitif yönde ilişkili olduğu, 

• En yüksek düzeyde zorbalık yapma ve mağdur olma eğilimi gösteren ergen gurubunun Madde kullanımı 

ile hiperaktivite/dikkat bozukluğu komorbiditesi görülen ergenler olduğu bulunmuştur. 

Edinilen bu bilgiler doğrultusunda ergenler arasında görülen zorbalık davranışının çok boyutlu bir problem oldu- 

ğu, ancak öğrenci, aile ve eğitmenler tarafından el birliği ile bu sorunlar hakkında çözüm üretilebileceği zaman 

pozitif sonuçlar alınabileceği anlaşılmaktadır. Diğer yandan özellikle yapılan incelemelerde, zorbalığın nöro- 

biyolojik temellerine dayalı araştırmaların azlığı göz önüne alındığında, konunun disiplinler arası araştırmalar 

çerçevesinde değerlendirilecek çalışmalarda ele alınmasının ve bu yönde özel araştırma komisyonlarının kurul- 

masının da gerekliliğini gündeme getirmektedir. Gerek öğrenciler gerekse ailelerle yapılmış olan psikodrama, 

farkındalık ve empati geliştirme çalışmalarının pozitif sonuçlar vermesi, bu problemin azaltılabilir ve/veya baş 
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etme becerilerinin arttırılabilir olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda kanun, kararname, program geliştirme ve 

yürütme noktasında, devletin tüm kademelerine de önemli görevler düştüğü düşünülmektedir. 

Öneriler 

• Konunun çok boyutlu olması ve hassasiyeti göz önünde bulundurularak, farklı değişkenler doğrultusunda 

daha geniş çaplı örneklemlerle ve disiplinlerarası araştırma çalışmalarının yapılması, 

• Zorba/mağdur yaşanmışlığı olan bireyler arasında boylamsal araştırmaların yapılması, 

• Zorba/mağdur davranışı sergileyen öğrencilerin aile büyüklerinin şiddete yatkınlıklarının ve geçmiş dav- 

ranış örüntülerinin araştırılması, 

• Bireylerde öznel mutluluğun, yaratıcılığın, pozitif psikoloji algısının ve bireyler arası iletişim becerileri- 

nin arttırılması ve gelişimine yönelik psikodrama benzeri çalışmaların yapılması, 

• Eğitim sistemine bu bağlamda önleyici derslerin alınması, (Ör: Yeni medya okur yazarlığı, yaratıcı drama, 

senaryo/kitap yazarlığı, güzel sanatlar (resim müzik,el sanatları, ebru, dokuma vb), spor ve çeşitli açık 

alan aktivitelerinin daha ulaşılır kılınması, 

• Aile tutumu ve okul ikliminin zorbalık üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak, veli, öğretmen ve 

okul yöneticilerinin hem zorbalık ile ilgili bilinçlendirilmesi, hem de hızla gelişmekte olan teknolojik ve 

globalleşen Dünya’daki konjonktürel davranış örüntülerine yönelik tanıtıcı/koruyucu bilgilendirme orga- 

nizasyonlarının düzenlenmesi ve katılım sağlanması, 

• Yapılan bazı çalışmalarda okul değişkenleri incelemelerinde alt boyutlarda yatılı okullardaki zorbalık/ 

mağduriyet puanlarının gündüzlü okullara göre daha yüksek olduğu dikkate alındığında, yatılı okul ve 

yurtlarda negatif davranış örüntülerini önleme çalışmalarının arttırılması, (Ör: Kameraların, güvenliğin ve 

yaptırımların arttırılması vb) 

• İlgili hukuki yaptırımların genişletilerek eğitimci, aile ve öğrencilerin suçlu/mağdur konumunda ceza ve 

haklarının neler olduğu ve nasıl kullanabilecekleri hususunda bilgilendirilmesi, 

• Rehber öğretmenlerin olay bildirimleri sonrasında olası şiddete maruz kalma ihtimaline karşı güvenlikle- 

rinin arttırılması, gereğinde ismin gizlenmesi ya da değiştirilebilmesinin önünün hukuksal olarak açılması, 

• Zorba/mağdur kişilikler hakkında daha fazla bilgi edinebilmek ve yeni bakış açıları edinebilmek ama- 

cıyla, biyolojik (genetik), fizyolojik, bilişsel ve hukuksal açıdan araştırma yapılması ve bu doğrultuda 

üniversitelerde disiplinler arası programlara katılımın, öğrenim ve araştırmanın kolaylaştırılması ve teşvik 

edilmesinin sağlanması, 

• Öğretmenlik eğitimi ders programına PDR ilke ve tekniklerinin eklenmesi önerilebilir. 
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ÖZET 

Teknolojiyi çocukların yetişkinlerden daha fazla kullandıkları bir dijital çağda yaşamaktayız. Yetişkinler için de 

dijital teknolojilerin kullanılmasını gerektiren işler günlük hayatın bir parçası hâline gelmiştir. Teknolojiyle birlikte 

yaşanan değişim sonucunda okuryazarlık becerilerine dijital beceriler de eklenerek dijital okuryazarlık kavramı 

ortaya çıkmıştır. Dijital okuryazarlık, temel bilgisayar becerilerini edinmekten daha çok teknoloji ile üretme, ile- 

tişim kurma, doğru içerik için araştırma, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini edinmeyi içermektedir. 

Sınıfta teknolojinin kullanımı öğretimi geliştirmekte ve kolaylaştırmaktadır. Teknoloji, etkili iletişim ortamı sunarak 

öğrencileri aktif hâle getirmektedir. Öğrencilerin aktif, iletişimin ve etkileşimin olduğu bir ortam oluşturma imkânı 

sunmaktadır. Teknolojinin görsel, ses ve iletişim kurma gibi özellikleriyle de farklı öğrenme stillerine hitap etmesi 

muhtemeldir. Öğrenciler arasında veya öğrenciler ile öğretmen arasında hem yüz yüze hem de dijital ortamda iş 

birliği yapmak mümkündür. Öğrencilerin ilgisini derse çekerek öğretmen ile öğrenci iletişimini kuvvetlendirmesi 

beklenmektedir. Dijital okuryazarlığın eğitimde yer alması gerektiği hatta eğitim-öğretimin ilk yıllarından itibaren 

olması gerektiği kabul görmektedir. Çeşitli ülkelerin öğretim programlarında da dijital okuryazarlığın önemi vurgu- 

lanmaktadır. Öğretmenlerin dijital okuryazarlık aktiviteleri entegre edilmiş dersler tasarlamaları ve bunun eğitimde 

çizilen bir çerçeve dâhilinde öğretim programlarımız ile yapılması daha çok fayda sağlamak için önemlidir. Bu ça- 

lışmada Türkçe öğretim programına yönelik dijital okuryazarlık kazanımları oluşturmak amaçlanmaktadır. Çalışma 

nitel model kullanılarak tasarlanmıştır. Doküman analizi yöntemiyle PISA 2018 okuma becerisi sonuçlarına göre 

seçilen çeşitli ülkelerin ana dil öğretim programları, dijital okuryazarlık becerileri çerçevesinde incelenmiştir. Elde 

edilen veriler ışığında Türkçe dersi öğretim programına yönelik dijital okuryazarlık kazanımları önerilmiştir. 

Giriş 
 

Geleneksel okuryazarlık becerilerinin yanında artık okuryazarlık becerilerinin daha geniş bir anlama sahip oldu- 

ğu görülmektedir. Özellikle teknoloji ile birlikte gelişen dijital okuryazarlık becerisinin eğitim ortamlarımızda ve 

öğretim programlarımızda uygulanabilir olması da giderek artan bir önem arz etmektedir. Dijital okuryazarlık 

“anlama, bağlam, sosyal faktörler, depolama” ilkelerine dayanmaktadır. Anlama “bir medyadan örtük ve açık 

fikirleri çıkarma yeteneğidir”. Bağlam “bir medyanın diğeri ile ilişkisini kurmadır”. “Bir medyanın farklı kanal- 

larla farklı kişiler tarafından paylaşılmasıyla medyanın tekrar erişilmesi, paylaşılması ve depolanmasını içeren 

ekosistem” sosyal faktörleri oluşturmaktadır. Depolama “bilginin değerini anlama ve onu erişilebilir ve uzun 

vadede yararlı hale getirecek şekilde saklama yeteneğidir” (Heick, 2021). Hague ve Payton’a göre (2011) dijital 

okuryazarlığın bileşenleri olarak kabul edilen sekiz kavram bulunmaktadır. 

• Fonksiyonel beceriler: Farklı programları, cihazları ve ortamları kullanarak bilgi edinme üretme. 

• Yaratıcılık: Yaratıcı bir süreç sonunda yeni bir ürün ortaya koyma. 
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• İş birliği: Dijital ortamda ortak bir ürün ortaya koyma ve iş birlikli öğrenmeyi sağlama. 

• Etkili iletişim becerileri: Etkili iletişim kurabilmek için dijital ortamları kullanma. 

• Bilgiyi bulma ve seçme becerileri: Konu ile ilgili güvenilir bilgiye ulaşma. 

• Eleştirel düşünme becerileri: Dijital ortamlardan edinilen bilgileri değerlendirme. 

• Kültürel ve sosyal anlayış: Dijital teknolojilerin kullanımıyla çeşitli kültür ve deneyimler ile anlam oluş- 

turma ve paylaşma. 

• E-Güvenlik: Uygun içerikli ve güvenli bilgi kaynaklarına karşı bilinçli olma. 

Yapılan birçok araştırma incelendiğinde dijital okuryazarlığın uluslararası kabul görmüş tanımları genellikle üç 

ilke üzerine dayanmaktadır (MAN, 2010). 

• Bilgisayar, cep telefonu ve internet teknolojisi gibi çeşitli dijital medya yazılım uygulamalarına ve dona- 

nım cihazlarına erişme ve bunları kullanma bilgi ve becerisi 

• Dijital içerik ve uygulamalarını anlama ve eleştirel bir şekilde yaklaşma becerisi 

• Dijital teknoloji ile yaratma bilgi ve becerisi 

Uluslararası bir öneme sahip olan dijital okuryazarlık becerisinin edinilmesi için öğretim programlarında değişik- 

liğe gidilmesi zorunluluk haline gelmiştir. 21. yüzyıl becerileri ile üst düzey becerilerin kazanımlar arasında yer 

alması gerekmektedir. Kazanımların da Bloom Taksonomisinin bilişsel süreç boyutundaki basamaklara uygun 

hazırlanması beklenmektedir. 

Bloom Taksonomisine dayalı öğrenme kazanımları yazabilmek için öğrencilerin öğrenme sürecini tamamladıklarında 

gerçekleştirmeleri istenen beceri ya da beceriler belirlenir. Öğrencilerin bu becerileri neden edinmesinin istediği ve 

bu becerileri nasıl edinebilecekleri üzerine düşünülür (Anderson vd., 2001). Anderson vd. (2001) ve Bakker (2019) 

tarafından da belirtildiği gibi kazanımlar oluşturulurken Bloom’un sınıflandırılmasından yararlanılmaktadır. Ayrıca 

Bakker (2019) kazanımları oluştururken kazanımların öğrenci merkezli olmasına, düzeye uygun fiil ile bilişsel görevi 

vurgulamasına, derste uygulanabilir olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu çalışmada 2019 Türkçe Öğ- 

retim Programında yer alan dijital okuryazarlık becerileri ile PISA 2018 okuma becerisi sonuçlarına göre ilk 10 ülke 

arasından seçilen Kanada (Alberta eyaleti), Estonya, İsveç ve Yeni Zelanda ana dil öğretim programlarında yer alan 

dijital okuryazarlık kazanımları listelenmiştir. Literatürde dijital okuryazarlık için belirlenen ilkeler ışığında kazanım 

oluşturma ilkeleri de göz önünde bulundurularak Türkçe Öğretim Programı için kazanımlar önerilmiştir. Bu çalışma- 

nın farklı ülkelerin ana dil öğretim programları kazanımlarının dijital okuryazarlık becerisi kapsamında incelenmesi 

ve ortaokul Türkçe dersi öğretim programı için yapılan kazanım önerileri ile alana katkı sağlayacağı beklenmektedir. 

Yöntem 
 

Çalışma nitel model kullanılarak tasarlanmıştır. Araştırma verileri nitel araştırma yöntemlerinden doküman ana- 

lizi yoluyla toplanmıştır. Doküman analizi, araştırılması hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı 

materyallerin analizini kapsamaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu nedenle veriler doküman analizi 

yöntemiyle elde edilmiştir. 

Veri Toplama Aracı 

Bu çalışmada PISA 2018 okuma becerisi sonuçlarına göre ilk 10 ülke arasında yer alan ve ana dil programlarına 

erişilebilen ülkelerin (Kanada’nın Alberta eyaleti, Estonya, İsveç ve Yeni Zelanda) ana dil öğretim programları 

incelenmiştir. 
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Verilerin Toplanması ve Analizi 
 

Belirlenen ana dil öğretim programlarında dijital okuryazarlıkla ilişkilendirilebilecek kazanımlar taranmıştır. Se- 

çilen kazanımlar dijital okuryazarlık becerileri kapsamında üç Türkçe eğitimi alan uzmanı ile değerlendirilmiş- 

tir. Ayrıca önerilen dijital okuryazarlık kazanımları uzmanlardan gelen dönütler ışığında yeniden incelenmiş ve 

düzenlenmiştir. Ana dil programlarına erişilebilen ülkelerin (Kanada’nın Alberta eyaleti, Estonya, İsveç ve Yeni 

Zelanda) öğretim programlarının incelenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. 

Bulgular 

 
Alberta Ana Dil Öğretim Programı Dijital Okuryazarlık Kazanımları 

 

Kanada’nın Alberta eyaletinin ana dil öğretim programında yer alan dijital okuryazarlık kazanımları sınıf düzey- 

lerine ayrıştırılarak verilmiştir. Program incelendiğinde 5. ve 6. sınıfa ait dijital okuryazarlık kazanımlarının aynı 

olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu sınıf düzeylerine ait kazanımlar birlikte Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Alberta Ana Dil Öğretim Programı 5. ve 6. Sınıf Dijital Okuryazarlık Kazanımları 
 

Çeşitli dijital veya dijital olmayan metinlerin amacını belirler. 

Uygun olan grafik, başlık, çizelge veya diğer metin özelliklerini birleştirerek seçtiklerini yayınlar. 

Çeşitli yöntemler veya araçlar kullanarak çeşitli kaynaklardan elde edilen fikirleri özetler ve düzenler. 

Bilgiye etik bir biçimde erişir ve kullanır. 

Bilgi ve kaynakların geçerliliğini ve güvenilirliğini değerlendirir. 

Okunabilirliği ve akıcı yazmayı desteklemek için baskı, bitişik el yazısı veya klavye kullanır. 

Program incelendiğinde 7. ve 8. sınıflara ait ortak dijital okuryazarlık kazanımları olduğu kadar farklı kazanımla- 

rın da olduğu görülmüştür. Bu nedenle bu sınıf düzeylerine ait kazanımlar ayrı tablolarda gösterilmiştir. Alberta 

ana dil öğretim programı 7. sınıfa ait dijital okuryazarlık kazanımları Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Alberta Ana Dil Öğretim Programı 7. Sınıf Dijital Okuryazarlık Kazanımları 
 

İlgili konular ve temalar hakkında sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini keşfederek fikirleri ve bilgileri 

derinlemesine anlar. 

Önceki bilgilere, deneyimlere ve çeşitli sözlü, basılı ve diğer medya metinlerine dayalı kişisel fikir ve bilgilerini 

ifade eder. 

Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini anlamak ve geliştirmek için kendi gözlemlerini ve deneyimlerini yan- 

sıtır. 

Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin içerik ve biçimlerinin anlamayı etkileme yollarını tartışır. 

Başkaları tarafından önerilen sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini keşfeder ve değerlendirir. 

Dergi, kısa öykü, şiir, mektup, gizem, tarihi kurgu gibi çeşitli türlerden sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini 

deneyimler. 

Metinlerden elde edilenleri kullanarak sözlü, basılı ve diğer medya metinleri hakkında kendi bakış açılarını 

doğrular. 

Sözlü, yazılı ve diğer medya metinleri yorumlarını iki veya üç temel fikir etrafında düzenler. 

Sözlü, yazılı ve diğer medya metinleri yorumlarını başka bir yapı veya türde ifade eder. 

Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerindeki bilgilere dayanarak olayların veya karakterlerin eylemlerinin so- 

nuçlarını tahmin eder ve tartışır. 
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Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde tasvir edilen karakterlerin seçimlerini ve davranışlarını, kendisinin ve 

başkalarınınkilerle karşılaştırır. 

Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde anlamı iletmek ve etkiyi artırmak için renk, şekil, kompozisyon gibi 

tekniklerin nasıl kullanıldığını tartışır. 

Çeşitli biçimlerde sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin yararını, etkisini, sınırlılığını belirler ve açıklar. 

Tekrarlı okuma, dinleme ve izleme etkinlikleri yoluyla sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin ilk izlenimleri 

üzerinde derinlemesine düşünür, gözden geçirir ve detaylandırır. 

Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin çeşitli biçimlerini ve her birinin temel özelliklerini tanımlar. 

Çeşitli sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde olay örgüsü ve alt plan, ana ve yardımcı karakterler, ana fikir 

ve tema arasındaki bağlantıları tartışır. 

Medya metinlerinde etki sağlamak için ses ve görüntünün rolünü açıklar. 

Çizgi filmler ve animasyon filmler gibi popüler kültürde dil ve görsellerin şaşırtıcı ve eğlenceli kullanımlarını 

keşfeder. 

Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerine fikir üretmek için uygun stratejileri seçer. 

Belirli konular veya temalarla ilgili fikirleri üzerine çeşitli sözlü, basılı ve diğer medya metinleri oluşturur. 

Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde önemli fikirleri ve bilgileri özetlemek için not alma ve ana hatları 

belirleme kullanır. 

Araştırma yapmak için yetişkinler, akranlar, reklamlar, dergiler, şarkı sözleri, röportajlar, almanaklar, yayınlar 

ve videolar gibi çeşitli kaynaklardan yararlanır. 

İyi kurgulanmış sözlü, yazılı ve diğer medya metinleri üretir. 

Düşüncelerini ve bilgilerini raporlar, otobiyografiler, broşürler ve video sunumları gibi çeşitli sözlü, yazılı ve 

diğer medya metinleriyle iletir. 

Hedef kitleyi bilgilendirmek ve onların ilgisini çekmek için uygun görsel, yazılı ve/veya diğer medyayı etkili 

bir şekilde kullanır. 

Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinin etkisini artıran belirli içerik özelliklerini belirler. 

Etkili metinlerin belirli içerik özelliklerini kendi sözlü, basılı ve diğer medya metinlerine dâhil eder. 

Görseller oluşturmak, vurgu yapmak ve duyguları ifade etmek için mecazi dil, illüstrasyonlar ve videolar kul- 

lanır. 

Görüşlerin, insanların, deneyimlerin ve geleneklerin çeşitli sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde nasıl tas- 

vir edildiğini tartışır. 

Farklı kültürlerden ve topluluklardan sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde tekrar eden temaları belirler ve 

tartışır. 

Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde tasvir edilen çeşitli fikirlere, kültürlere ve geleneklere saygı gösterir. 

Alberta ana dil öğretim programı 8. sınıfa ait dijital okuryazarlık kazanımları Tablo 3’te verilmiştir. 

 
Tablo 3. Alberta Ana Dil Öğretim Programı 8. Sınıf Dijital Okuryazarlık Kazanımları 

 

Keşfetmek ve doğrulamak için sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini gözden geçirir, yeniden okur, tartışır ve 

yansıtır. 

Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin fikirlerin ve bilgilerin gelişimini ve iletişimi destekleme veya kısıt- 

lama yollarını tartışır. 
 

 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

606 
 

 
 

Bilgiye etkili ve verimli bir şekilde erişmek için kataloglar, veri tabanları, web siteleri ve kaynak materyaller- 

deki görsel ve metinsel ipuçlarını belirler ve kullanır. 

Öğrenciler, günlük yaşamda karşılaşılan gazete, dergi, kılavuz, reklam ve çizelgeler gibi çeşitli sözlü, basılı ve 

diğer medya metinlerinin yapısal özelliklerini, fikir edinmek, bilgilere erişmek ve amaçlı okumak için kullanır. 

Dergi makaleleri, günlükler, drama, şiir, internet metinleri, kurgusal, kurgusal olmayan, reklamlar ve fotoğraf- 

lar gibi çeşitli türlerden sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini deneyimler. 

Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerine ait farklı bakış açılarını tartışır. 

Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde tasvir edilen karakterlerin seçimlerini ve davranışlarını yorumlar. 

İki benzer sözlü, basılı veya diğer medya metnini karakterleri, olay örgüsünü ve ana fikirleri göz önünde 

bulundurarak karşılaştırır. 

Kelime seçimi, kamera açıları, çerçeveleme gibi tekniklerin sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde anlamı 

nasıl ilettiğini ve etkiyi nasıl artırdığını tartışır. 

Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin biçim veya tür seçiminin amaca ve izleyiciye uygunluğunu tartışır. 

Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde temayı konudan veya ana fikirden ayırır. 

Medya metinlerinin içeriğini özetler ve bunları planlarken ve üretirken yapılan seçimleri tartışır. 

Metinlerde ve kendi yaşamlarında karşılaşılan sorunlarla ilgili sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini oluşturur. 

Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerini farklı bakış açısıyla yeniden anlatır. 

Hem ana hem de yan karakterlerle sözlü, basılı ve diğer medya metinleri oluşturur. 

İzleyici ve dinleyiciler üzerinde belirli bir etki yaratmak için sözlü, yazılı veya diğer medya metinlerinin 

biçimlerini veya türlerini seçerler. 

Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerindeki argümanların, görüşlerin veya bakış açılarının gelişimini belirler. 

Araştırma yaparken eserler, tartışmalar, forumlar, biyografiler, otobiyografiler, anketler, belgeseller, filmler, 

çizelgeler ve tablolar gibi çeşitli kaynaklardan yararlanır. 

Basılı veya diğer medya metinlerinde amaca ve bilgi çokluğuna uygun olarak okuma veya izleme hızını ayarlar. 

Araştırma projesi için bilginin faydasını, güncelliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek için kriterler geliştirir 

ve kullanır. 

Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde bir bakış açısı oluşturmak için fikir ve bilgileri düzenler. 

Düşüncelerini ve bilgilerini röportajlar, raporlar gibi çeşitli sözlü, yazılı ve diğer medya metinleriyle iletir. 

Hedef kitleyi bilgilendirmek ve onların ilgisini çekmek için uygun görsel, yazılı ve/veya diğer medyayı etkili 

bir şekilde kullanır. 

Taslak sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerini dönüt almak için paylaşır. 

Bazı içerik özelliklerinin sözlü, basılı ve diğer medya metinlerine katkısını değerlendirir. 

Elektronik düzenleme işlevlerini kullanarak belgelerin tutarlılığını ve etkisini artırır. 

Popüler kültür, teknoloji, diğer diller gibi faktörlerin bir sonucu olarak yeni kelimelerin, deyimlerin ve ifade 

biçimlerinin dile nasıl girdiğini keşfeder ve açıklar. 

Bir izlenim veya duyguyu yansıtmak için mecazi dil, ses, cümle kalıpları, video kaydı ve müzik kullanır. 

Çeşitli basılı ve diğer medya metinlerinde karşılaşılan anahtar sözcüklerin doğru yazılışını incelemek ve 

hatırlamak için sistematik ve etkili bir yaklaşım geliştirir. 

Basılı ve diğer medya metinlerinde artikülasyon değişimlerini belirler ve hedef kitleye ve amaca bağlı olarak 

etkililiğini tartışır. 

Sözlü, basılı ve diğer medya metinlerinde büyük harf ve noktalama işaretleri kurallarını kullanır. 

Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinde tasvir edilen insanların gelenekleri ve değerleri ile kendi gelenek ve 

değerlerini karşılaştırır. 

Sözlü, yazılı ve diğer medya metinlerinin kültürlerin veya tarihin belirli dönemlerini yansıtma şekillerini kar- 

şılaştırır. 
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Estonya Ana Dil Öğretim Programı Dijital Okuryazarlık Kazanımları 
 

Estonya ana dil öğretim programında kademeler için ortak kazanımlar belirlenmiştir. 

Programda 4. ile 6. sınıfları kapsayan 2. kademe için belirtilen dijital okuryazarlık kazanımları Tablo 4 ‘te sıra- 

lanmıştır. 

Tablo 4. Estonya Ana Dil Öğretim Programı 2. Kademe Dijital Okuryazarlık Kazanımları 
 

Öğrenciler, farklı iletişim kanallarını uygun şekilde kullanmayı öğrenir ve çevrimiçi sağlanan bilgileri bulma, 

değerlendirme ve amaçlı olarak kullanma becerilerini geliştirir. 

Öğrenciler amaca uygun iletişim kurar ve bağlama uygun iletişim kanallarını seçer. 

Öğrenciler yazınsal yeterliliklerini geliştirmek için sözlüklere, kaynak kitaplara ve çevrimiçi kaynaklara 

başvurur. 

Öğrenciler kelimelerin anlamlarını ve yazımlarını kontrol etmek için çevrimiçi ve basılı sözlükleri kullanır. 

Öğrenciler gerekli bilgileri bulmak için sözlük ve internet dâhil olmak üzere farklı kaynakları kullanır. 

 
Estonya ana dil öğretim programında 7. ile 9. sınıfları kapsayan 3. kademe için belirtilen dijital okuryazarlık ka- 

zanımları Tablo 5’te sıralanmıştır. 

Tablo 5. Estonya Ana Dil Öğretim Programı 3. Kademe Dijital Okuryazarlık Kazanımları 
 

Öğrenciler medya ve çevrimiçi ortamda bulunan bilgileri eleştirel olarak değerlendirir ve amaca uygun olarak 

kullanır. 

Öğrenciler sözlükleri ve el kitaplarını kullanır ve web kaynaklarından yazım kontrolü yapar. 

Öğrenciler bir kütüphanede ve çevrimiçi ortamda metin oluşturmak için gerekli bilgileri bulur, kaynakları seçer 

ve referans gösterir. 

Öğrenciler Estonya edebi standart dilinin temel ve ana kurallarını kavrar, çevrimiçi kaynakları, sözlükleri ve 

kaynak kitapları yazım kurallarını bulmak için kullanır ve bilgisayarda yazım denetimi işlevini kullanır. 

Öğrenciler basılı ve çevrimiçi kaynaklar da dâhil olmak üzere gerekli bilgileri bulmak için farklı kaynakları 

kullanır. 

 
İsveç Ana Dil Öğretim Programı Dijital Okuryazarlık Kazanımları 

 

İsveç ana dil öğretim programında kazanımlar 5, 6. sınıflar ve 7, 8. sınıflar olarak ortak belirlemiştir. 

Programda yer alan 5. ve 6. sınıf dijital okuryazarlık kazanımları Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. İsveç Ana Dil Öğretim Programı 5. ve 6. Sınıf Dijital Okuryazarlık Kazanımları 
 

Hem dijital araçlarla hem de dijital araçlar olmadan kelimelerin, resimlerin ve sesin etkileşime girdiği metinler 

oluşturur. 

Metinleri el ile ve dijital araçları kullanarak düzenler. 

Yazım ve anlam için sözlükleri ve dijital araçları kullanır. 

Dijital medyayı ve araçları kullanarak sözlü bir sunum planlar ve gerçekleştirir. 

Kime ve ne amaçla yazdığına bağlı olarak mesaj yazmak, sosyal medya paylaşımı yapmak ve bilgilendirici 

metin yazmak arasındaki farklar gibi dil kullanımındaki farklılıkları keşfeder. 

Dijital ve diğer ortamlarda ve farklı bağlamlarda iletişim kurarken sorumlu davranış geliştirir. 

Kaynak kitaplar ve arama motorları gibi farklı medya ve kaynaklardan araştırma yapar. 

 
İsveç ana dil öğretim programında yer alan 7. ve 8. sınıf dijital okuryazarlık kazanımları Tablo 7’de verilmiştir. 

 
Tablo 7. İsveç Ana Dil Öğretim Programı 7. ve 8. Sınıf Dijital Okuryazarlık Kazanımları 

 

Hem dijital araçlarla hem de dijital araçlar olmadan kelimelerin, resimlerin ve sesin etkileşime girdiği metinler 

oluşturur. 

Metinleri dijital araçları kullanarak düzenler. 

Yazım ve anlam için sözlükleri ve dijital araçları kullanır. 

Dijital medya ve araçları kullanarak sözlü bir sunum planlar ve gerçekleştirir. 

Dijital ve diğer ortamlarda ve farklı bağlamlarda dil kullanımının, ifade özgürlüğünün ve bütünlüğünün etik ve 

ahlaki yönlerini anlar. 

Kütüphane, internet, kitaplar, kitle iletişim araçları ve görüşme yoluyla araştırma yapar. 

Dijital medyayı kullanırken de kaynaklardan alıntı yapmayı ve referans göstermeyi bilir. 

Bilgiyi nasıl seçeceğini bilir ve kaynakların güvenilirliğini eleştirel bir bakış açısıyla inceler. 

Yeni Zelanda Ana Dil Öğretim Programı Dijital Okuryazarlık Kazanımları 

Yeni Zelanda ana dil öğretim programında dijital okuryazarlık becerileri ile ilişkili kazanımlar tüm sınıf düzeyleri 

için ortaktır. Programda yer alan 5, 6, 7 ve 8. sınıflar dijital okuryazarlık kazanımları Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Yeni Zelanda Ana Dil Öğretim Programı Dijital Okuryazarlık Kazanımları 
 

Sözlü, yazılı ve görsel dil arasındaki bağlantıları tanır, anlar ve değerlendirir. 

Sözlü, yazılı ve görsel dil özelliklerini tanımlar ve etkilerini anlar. 

Metin oluştururken sözlü, yazılı ve görsel dil arasındaki bağlantıları kullanır. 

Bilgi kaynaklarını ve işleme stratejilerini bütünleştirerek çeşitli ve karmaşık metinler oluşturur. 

Anlam, etki yaratmak ve ilgi çekmek için çok çeşitli sözlü, yazılı ve görsel dil özelliklerini kullanır. 

 
Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programı İçin Önerilen Dijital Okuryazarlık Kazanımları 

 

Ortaokul Türkçe dersi öğretim programı için önerilen kazanımlar Tablo 9’da verilmiştir. 
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Tablo 9. Türkçe Dersi Öğretim Programı İçin Önerilen Dijital Okuryazarlık Kazanımları 
 

 

 

 

Dinleme 

İzleme 

Dinlediği veya izlediği hikâye, roman, masal, şiir, söyleşi ve biyografi gibi çeşitli türlerden med- 

ya metinlerinin konusunu açıklar. 

Çeşitli türlerden dinlediği veya izlediği medya metinlerinde dil ve görsellerin kullanımlarını 

karşılaştırır. 

Farklı medya metinlerinde eleştirel ve yaratıcı dinleme stratejilerini uygular. 

Dinlediği veya izlediği medya metinlerini kendi bakış açısıyla karşılaştırır. 

İçerik özelliklerinin (görsel, ses, müzik vb.) dinlediği veya izlediği medya metinlerine katkısını 

değerlendirir. 

Dijital araçları kullanarak çeşitli türlerde dinleme metinleri oluşturur. 

 

 

 
Konuşma 

Çeşitli medya metinlerine dayalı kişisel bilgi ve fikirlerini ifade eder. 

Medya metinlerinde verilenler hakkında amaca uygun (konuya uygun) sorular sorar. 

Dijital ortamda çevrimiçi uygulamalarda etkili iletişim stratejilerini uygular. 

Konuya uygun dijital araçlarla ulaşılan sözlü metinlerde kullanılan dilin ve yapılan kelime seçi- 

minin amaca uygunluğunu sözlü olarak ifade eder. 

Çevrimiçi ortamda bulunan bilgileri eleştirel olarak değerlendirir. 

Dijital araçları ve medya metinlerini kullanarak sözlü bir sunum yapar. 

 

 

 
Okuma 

Amaca uygun (konuya uygun) dijital metinleri seçer ve okur. 

Medya metinleri arasındaki ilişkileri belirler. 

Kelime anlamları ve yazımları için çevrim içi sözlükleri kullanır. 

Çeşitli medya metinlerindeki açık ve örtük mesajları ayırt eder. 

Medya metinlerinden elde ettiği bilgileri eleştirel bakış açısıyla değerlendirir. 

Çeşitli araçlar kullanarak çeşitli medya metinlerinden elde edilen fikirleri özetler ve farklı bakış 

açıları geliştirir. 

 

 

 
Yazma 

Dijital ortamda yazım ve noktalama kurallarına uyarak yazar. 

Medya metinlerinden edindiği bilgileri dijital araçları kullanarak yeniden düzenler. 

Dijital ortamda iş birlikçi yazma stratejisini uygular. 

Amaca uygun oluşturulan medya metinlerini medya metinlerinin özelliklerine göre analiz eder. 

Medya metinlerini eleştirel olarak değerlendirir ve dijital ortamda ana hatları ile özetler. 

Dijital araçlarla metin, görsel, ses gibi medya özelliklerinin kullanıldığı bilgilendirici ve hikâye 

edici metin yazar. 

 
Sonuç 

 

Günümüzde dijital okuryazarlığın kazandırılması için programların hazırlanmasının, programlarda dijital okurya- 

zarlık için öğrencilerin hangi becerilere sahip olması gerektiği ve bu becerileri kazandırmak için yapılabilecek uy- 

gulamalardan bahsedilmesi gerektiğinin önemli olduğu düşünülmektedir. “Dijital uyumsuzluğun” (Atal ve Usluel, 

2011) yaşanmaması için farklı ülkelerin ana dil öğretim programlarının incelenmesi, dijital okuryazarlık becerisini 

geliştirecek uygulamaların görülmesi ve bu doğrultuda düzenlemeler yapılması gerekmektedir. Elde edilen veriler 

sonucunda dijital okuryazarlık kazanımlarının niceliğine göre ülkeler Alberta (Kanada), İsveç, Estonya ve Yeni 

Zelanda şeklinde sıralanmaktadır. Ana dil öğretim programları incelenen ülkeler içerisinde PISA okuma becerileri 

puan sıralamasında da Alberta eyaleti ilk sırada yer almaktadır. Kanada’nın Alberta eyaleti 2018 PISA okuma be- 

cerileri puanı sıralamasına göre Singapur’dan sonra 3. gelmektedir. 2018 PISA okuma becerileri puanlarına göre 

listede 3. sırada bulunan Macao’un (Çin) ortalama okuma becerileri puanı 525 iken Alberta eyaletinin ortalama 
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okuma becerileri puanı 532’dir (CMEC, 2018). PISA 2018 verilerine göre İsveç ve Yeni Zelanda okuma becerileri 

puanları 506, Estonya okuma becerileri puanı 523 iken Türkiye okuma becerileri puanı 466’dır. PISA sınavı kâğıt 

- kalem sınavının yanında bilgisayar tabanlı olarak da uygulanmaktadır. Öğrenciler soruları bilgisayar ortamında 

cevaplamaktadır. Karmaşık çoktan seçmeli, açık uçlu, kapalı uçlu gibi soru türleri yer almaktadır. Koronavirüs 

salgın hastalığı sebebiyle 2022’ye ertelenen 2021 PISA sınavının ülkemizde bilgisayar tabanlı değerlendirme ola- 

rak uygulanacağı belirtilmektedir (MEB, 2021). Dijital teknolojilerin hem günlük hayatımızda hem de eğitim 

hayatımızda yerinin arttığı görülmektedir. Dolayısıyla eğitim ortamlarında dijital becerilerin gelişimine yönelik 

eğitim verilmesi ihtiyacı da artmaktadır. Özellikle günümüzde artık çocukları dijital teknolojilerle erken yaşlarda 

tanışmaktadır. Bu çocukların dijital ortamlarda temel becerilerini daha etkin kullanabilmelerinin ve bu ortam- 

lardan fayda sağlayabilecekleri bilincini geliştirebilmelerinin okullarda planlanan programlar ve uygulamalar ile 

sağlanabileceği düşünülmektedir. Çeşitli ülkelerin programlarından elde edilen veriler ışığında da ortaokul Türkçe 

dersi öğretim programı için dijital okuryazarlık kazanımları önerilmiştir. Dijitalleşme, yeni metin biçimlerinin 

ortaya çıkması ve kullanılması ile sonuçlanmıştır. Dolayısıyla dijital okuryazarlığın eğitim programlarına giderek 

daha fazla dâhil edildiği görülmüştür (PISA, 2018). Eğitim ve öğretimde dinamizmin önemli olduğu ve öğrenci- 

lerin farklı becerileri edinmelerinin ve daha etkin kullanmalarının sağlanması için öğretim programlarında gerekli 

kazanımların yer alması gerektiği düşünülmektedir. Programda yer alan kazanımlar ile ders kitaplarında yer alan 

metinler ve etkinlikler uyumlu hale getirilmelidir. Dijital okuryazarlık becerilerini kazandırmayı beklediğimiz öğ- 

rencilere Türkçe ders kitaplarında yer alan geleneksel metinlerin dışında hiper metinler ile çalışmasına da imkân 

sağlanmalıdır (Duran ve Ertan Özen, 2018). Dijital okuryazarlığın öğretim programlarında yer alması bu beceriyi 

geliştirecek uygulamaların öğretim ortamlarına entegre edilmesinin kolaylaşacağına inanılmaktadır. 
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ÖZET 

Türkler tarih boyunca farklı uygarlık çevrelerinde yaşamış ve bu uygarlıklarla etkileşim içinde olmuştur. Bu etkile- 

şimin sonuçlarının görüldüğü alanlardan birisi de dildir. Türk diline çok sayıda alıntı sözcük girmiş, bu sözcükler- 

den bazıları zamanla işlevselliğini yitirmiş bazıları ise kendine yer edinmiştir. Günümüzde iletişim olanaklarının 

artması ve teknolojik gelişmeler gibi nedenlerle farklı dillerden alıntı sözcükler Türk diline girmeye devam etmek- 

tedir. Bu kapsamda çalışmanın amacı, Türk Dil Kurumu (TDK) Türkçe Sözlüklerde yer alan alıntı sözcüklerin 

dağılımını ve zaman içinde yaşanan değişimleri “A” maddesi özelinde inceleyerek ortaya koymaktır. Çalışmada 

nitel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Verilerin toplanması sürecinde doküman 

analizi tekniği, analizinde ise betimsel analiz tekniği uygulanmıştır. Bu doğrultuda 1944’ten 2011’e kadar TDK 

tarafından yayımlanan ve 11 farklı baskısı olan Türkçe Sözlükte “A” maddesi esas alınarak inceleme yapılmıştır. 

İnceleme işlemi sürecinde söz konusu baskılarda yer alan yabancı kökenli sözcükler taranarak listelenmiştir. Lis- 

teler oluşturulduktan sonra sözlükler; “A” maddesi içerisinde yer alan sözcüklerin dağılımı, sözcük türleri, sözlük 

içerisinde maddelerde belirtilen dil kökenleri ve baskılarda görülen köken değişiklikleri başlıklarında incelenmiş- 

tir. 1944 yılında yayımlanan 1. baskı Türkçe sözlükte “A” maddesinde yer alan madde başı sayısının yıllar içindeki 

baskılarda artarak 2011 yılında yaklaşık olarak üçe katlandığı görülmüştür. Sözlüklerdeki bu hacim artışı genel- 

likle alıntı ya da Türkçe kökenli sözcüklerden türemiş sözcüklerin madde başı olarak sözlüklerde yer almasından 

kaynaklanmaktadır. Alıntı sözcük sayılarına bakıldığında da 1. baskı sözlük ile 11. baskı sözlük arasında yaklaşık 

iki kat artış göze çarpmaktadır. Sözlüklerde yer alan alıntı sözcüklerin çoğunlukla isim ya da isim soylu sözcükler 

olduğu söylenebilir. “A” maddesinde yer alan alıntı sözcüklerin kaynağına bakıldığında Arapça ve Fransızca kö- 

kenli sözcükler ön plana çıkmaktadır. Sözlükler köken bilgisi bağlamında ele alındığında, özellikle Yunanca olarak 

belirtilen sözcüklerin yıllar içinde Fransızca ve Rumca olarak değişikliğe uğradığı tespit edilmiştir. 

GİRİŞ 
 

Bir dile ait söz varlığını belirli bir amaca yönelik ve düzen içerisinde ayrıntılı olarak içeren sözlükler, dilin geç- 

mişine yönelik bilgiler verirken dilin sözvarlığının geleceğe taşınmasını da sağlayan önemli kaynaklardır. TDK 

Türkçe Sözlükte (2021) “Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanılmış sözcük ve deyimlerini alfabe sırasına 

göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki karşılıklarını veren eser, lügat” olarak tanımlanan söz- 

lüğün bir dilin tarihi serüvenine de ışık tuttuğu söylenebilir. Türkçe için hazırlanan Dîvânu Lügâti’t- Türk’ten 
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başlayarak tarihi süreçte çok önemli sözlükler ortaya konulmuştur. Bunlar Türk dilinin ve kültürünün değişimi- 

nin, gelişiminin izlenebilmesi için önemli bir yer teşkil etmektedir. Türkler tarih boyunca farklı uygarlık çev- 

relerinde yaşamış ve bu uygarlıklarla etkileşim içinde olmuş, bunun sonucunda dili ve kültürü de bu süreçten 

etkilenmiştir (Durmuş, 2010). Tarih boyunca süregelen bu etkileşimler; dini, siyasi, ticari, kültürel vd. sebeplere 

dayanmakta ve dil üzerinde değişikliklere yol açmaktadır. “Çinliler, Farslar, Araplar, Macarlar, İslavlar vs. gibi 

oldukça değişik kaynaktan milletlerin komşuluğunda yaşamış olan Türkler, bu komşulardan pek çok şey öğren- 

mişler ve onlara pek çok şey öğretmişlerdir. Bu karşılıklı alışverişten doğan bilgi alıntıları yanında, Türklerin bu 

milletler üzerinde yüzyıllar boyu yönetici rolü oynamalarının bir sonucu olarak Türkçeden yaptıkları özenti alın- 

tıları da bu komşuların dillerine yerleşmiştir.” (Karaağaç 2002: 117). Türk dili her ne kadar diğer dilleri etkilemiş 

olsa da o dillerden de etkilenmiş ve şekillenmiştir (Balaban, 2015). Geçmiş dönemlerde başlayan dilimize alıntı 

sözcüklerin girmesi Tanzimat sonrasında yönünü Batı dillerine çevirmiştir. Bu dönemden sonra da Türk diline 

çok sayıda alıntı sözcük girmiş, bu sözcüklerden bazıları zamanla işlevselliğini yitirmiş bazıları ise kendine yer 

edinmiştir (Aksan, 1997; 2005; Durmuş, 2010). Günümüzde iletişim olanaklarının artması ve teknolojik gelişme- 

ler gibi nedenlerle farklı dillerden alıntı sözcükler Türk diline girmeye devam etmektedir. 

Türk dilinin kendi zengin söz varlığı ve etkileşimde bulunduğu dillerden alıntılanan sözcüklerin durumunu söz- 

lüklerden takip etmek mümkündür. Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte Türk dili ve tarihinin incelenmesine yö- 

nelik çalışmalar artmış 1932 yılında da Türk Dil Kurumu (Türk Dili Tetkik Cemiyeti) kurulmuştur. Türk Dil 

Kurumunun çalışmaları sonucu 1945 yılında Türkçe Sözlük’ün ilk basımı yapılmıştır (Parlatır, 1999). 1945 yılın- 

da başlayan Türkçe Sözlük’ün, yıllar içinde içeriği genişlemiş1945, 1955, 1959, 1966, 1969, 1974, 1983, 1988, 

1998, 2005, 2011 yıllarında yeni basımları hazırlanmıştır. 

 
Tablo 1. TDK Türkçe Sözlük’ün basım yılları ve istatistiksel verileri (Ünlü, 2016) 

 

Yayım Yılı (TDK Türkçe 

Sözlük) 

Madde Başı Sözcük 

Sayısı 

Madde İçi Sözcük Sayısı Toplam 

1945 (İlk Baskı) 25574 6530 32104 

1955 (İkinci Baskı) 25516 10222 35738 

1959 (Üçüncü Baskı) 27033 10788 37821 

1966 (Dördüncü Baskı) 27103 10656 37669 

1969 (Beşinci Baskı) 27753 10717 38470 

1974 (Altıncı Baskı) 31693 13485 45178 

1983 (Yedinci Baskı) 40836 18891 59727 

1988 (Sekizinci Baskı) 46825 16496 63321 

1998 (Dokuzuncu Baskı) 60152 13555 73707 

2005 (Onuncu Baskı) 63818 13589 77407 

2011 (On Birinci Baskı) 77005 15287 92292 

Yayım yıllarına göre sözlüklere bakıldığında ilk baskıdan son baskıya madde başlarının sayısı yaklaşık üç kat art- 

mış hem madde başı hem de madde içi sözcük sayılarında önemli artışlar yaşanmıştır. Sözlük baskıları arasında 

yaşanan değişimlerin ve gelişimlerin Türkçe’nin bir dönemi hakkında önemli fikirler verebileceği düşünülmek- 

tedir. Bu kapsamda sözlük basımlarının yayımlandığı 1945-2011 sürecinde Türkçenin yakın geçmişinde alıntı 

sözcüklerin durumunun incelenmesi amacıyla TDK Türkçe Sözlüklerde yer alan alıntı sözcükler “A” maddesi 

özelinde incelenmiştir. 
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YÖNTEM 

 
Araştırma deseni 

 

Basılı sözlükler üzerinden yapılan araştırma sürecine ve veri setine uygun olduğu için çalışmada nitel araştırma 

yöntemlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Araştırma materyali 

Alıntı sözcüklerin sözlüklerde yıllar içindeki değişimi belirlemek amacıyla 1944’ten 2011’e kadar TDK tarafın- 

dan yayımlanan ve 1945, 1955, 1959, 1966, 1969, 1974, 1983, 1988, 1998, 2005, 2011 yıllarında basımları olan 

Türkçe Sözlükler incelenmiştir. Bu inceleme “A” maddesi özelinde yapılmıştır. “A” maddesinin seçilmesinde 

sözlükler üzerinde yapılan ön inceleme sürecinde hem içerik olarak yeterli görülmesi hem de sözlüklerin basım 

yıllarına göre önemli değişiklikler göstermesi belirleyici olmuştur. 

Verilerin toplanması ve analizi 
 

Verilerin toplanması sürecinde doküman analizi tekniği, verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniği uygulan- 

mıştır. Sözlüklerde inceleme işlemi sürecinde tüm baskılarda “A” maddesinde yer alan alıntı (yabancı köken- 

li) sözcükler taranarak listelenmiştir. Listeler oluşturulduktan sonra sözlükler; “A” maddesi içerisinde yer alan 

sözcüklerin dağılımı, sözcük türleri, sözlük içerisinde maddelerde belirtilen dil kökenleri ve baskılarda görülen 

köken değişiklikleri başlıklarında ele alınmıştır. 

BULGULAR 
 

Bu başlık altında TDK tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük’ün 1945, 1955, 1959, 1966, 1969, 1974, 1983, 1988, 

1998, 2005, 2011 baskılarında “A” maddesi içerisinde yer alan sözcüklerin dağılımı, sözcük türleri, sözlük 

içerisinde maddelerde belirtilen dil kökenleri ve baskılarda görülen köken değişiklikleri açısından incelenmiştir. 

1.“A” maddesi içerisinde yer alan sözcüklerin dil kökenine göre dağılımı 
 

Tablo 2. TDK Türkçe Sözlükte “A” maddesi içerisinde yer alan sözcüklerin dağılımı 
 

İncelenen Sözlük Baskıları 1945 1955 1959 1966 1969 1974 1983 1988 1998 2005 2011 

Türkçe kökenli sözcük sayısı 1115 1158 1149 1162 1198 1527 1837 2007 3290 3541 5058 

Alıntı sözcük sayısı 593 609 673 689 646 689 811 832 972 1041 1110 

Toplam 1708 1766 1822 1851 1844 2216 2648 2839 4262 4682 6168 

Tablo 2 incelendiğinde TDK Türkçe Sözlük’ün 11 baskısında “A” maddesinde yer alan sözcüklerin kökene göre 

dağılımı yıllara göre verilmiştir. Türkçe kökenli sözcükler 1945 yılı baskısından itibaren yıllar içinde büyük bir 

artış göstererek 2011 yılı baskısında 5058 madde sayısına ulaşarak yaklaşık beş kat artış görülmüştür. Alıntı söz- 

cüklere bakıldığında ise 1945 yılı baskısında 593 maddede alıntı sözcük varken 2011 baskısına kadar yıllar için- 

deki baskılarda artarak 1110 maddede alıntı sözcük yer almıştır. “A” maddesinde yer alan toplam sözcük sayısı 

da baskılar arasında giderek yükselen bir artış göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

615 
 

 

Tablo 3. 1944-2011 arası TDK Türkçe Sözlüklerde “A” maddesinde yer alan alıntı sözcüklerin dil kökenine göre dağılımı 
 

Dil/ Baskı Yılı 1945 1955 1959 1966 1969 1974 1983 1988 1998 2005 2011 

Almanca   1 1 1 1 2    3 

Arapça 293 291 319 322 295 298 306 295 356 368 383 

Ermenice       2 2 1 5 3 

Farsça 52 41 48 49 39 39 45 51 54 54 52 

Fransızca 110 112 111 118 122 153 275 389 452 502 564 

Gürcüce          1  

İbranice   2 2 2 1 3     

İngilizce  3 1 2 2 6 10 10 19 28 21 

İspanyolca 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 1 

İtalyanca 31 42 44 43 40 40 42 42 46 40 41 

Latince 10 12 14 13 16 18 15 5 5 8 7 

Rumca           34 

Osmanlıca        2  2  

Yunanca 96 107 132 138 128 132 108 32 35 30 1 

Toplam 593 609 673 689 646 689 811 832 972 1041 1110 

Tablo 3 incelendiğinde “A” maddesi içerisinde yer alan ve sözlük içerisinde maddelerin yanında farklı bir dilden gel- 

diğini belirten ifade bulunan sözcüklerin dağılımı görülmektedir. Buna göre ilk Türkçe sözlükten son baskıya kadar en 

çok Arapça kökenli sözcüklerin sonrasında ise Fransızca kökenli alıntı sözcüklerin sayısı dikkat çekmektedir. Ayrıca 

Yunanca, Farsça, İtalyanca, Latince ve İngilizce kökenli alıntı sözcüklerin sıklığı görülmektedir. “A” maddesinde yer 

alan alıntı sözcük sayılarının baskılar arasında yıllar ilerledikçe genel olarak artış gösterdiği söylenebilir. Tabloda dik- 

kat çeken bir detay da kökeni Yunanca ve Latince olarak belirtilen sözcüklerin yıllar içinde azalmış olmasıdır. 

2. “A” maddesi içerisinde yer alan sözcük türleri 

 
Tablo 4. 1944-2011 arası TDK Türkçe Sözlüklerde “A” maddesinde yer alan sözcüklerin sözcük türüne göre dağılımı 

 

Tür/Baskı Yılı 1945 1955 1959 1966 1969 1974 1983 1988 1998 2005 2011 

Bağlaç 1 1 2 2 4 4 4 4 4 3 3 

Çağrı 3           

Edat 22 5 5 6    1 1 2 2 

Ek   1     32 34 29  

Fiil 112 248 255 357 251 301 342 353 426 442 844 

İsim 1157 1277 1112 1135 1174 1443 1739 1865 3047 3318 4226 

Ön Ek  1  1 1 1 1     

Argo 1           

Sıfat 328 361 365 170 334 379 457 472 576 691 831 

Ünlem 11 17 16 17 17 19 21 24 27 22 31 

Zamir  1         1 

Zarf 51 56 60 61 61 68 83 86 146 172 229 

Tablo 4’e bakıldığında TDK Türkçe Sözlük’ün muhtelif baskılarında “A” maddesi içerisinde yer alan sözcüklerin 

türüne göre dağılımı görülmektedir. Buna göre en çok isim türünde sözcüğün yer aldığı vurgulanabilir. Ayrıca bazı 

baskılarda fiil bazı baskılarda ise sıfat türündeki sözcüklerin sayıca fazla olduğu görülmektedir. Sözcük türüne göre 
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sıklık sayısı açısından zarf türündeki sözcükler “A” maddesi içerisinde dördüncü sıradadır. Bağlaç, çağrı, edat, ek, 

ön ek, argo (kaba konuşma), ünlem ve zamir türündeki sözcükleri sayısı diğerlerine göre daha azdır. 

Tablo 5. 1944-2011 arası TDK Türkçe Sözlüklerde “A” maddesi içerisinde yer alan alıntı sözcüklerin sözcük 

türüne ve dil kökenine göre dağılımı 
 

 
Tür/Dil 

 A
lm
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n

ca
 

 A
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ça

 

 E
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e
 

 F
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a
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 L
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n
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 R
u

m
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 Y
u

n
a
n

ca
 

 T
o
p
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Bağlaç  3         3 6 

Fiil  26          26 

İsim 2 238 2 36 445 21 1 28 6 34 1 814 

Sıfat 1 78  14 115   4 1   213 

Ünlem  6  1 3   1    11 

Zamir            0 

Zarf  32 1 1 1   8    43 

Toplam 3 383 3 52 564 21 1 41 7 34 4  

Tablo 5 incelendiğinde TDK Türkçe Sözlük’ün tüm baskılarında “A” maddesi içerisinde yer alan farklı bir dilden 

alıntılandığı gösterilen sözcüklerin sözcük türüne göre dağılımı yer almaktadır. “A” maddesindeki alıntı sözcük- 

lerin de genel sözcük türü dağılımına benzer şekilde isim ağırlıklı olduğu görülmektedir. Bunun yanında sıfat 

türündeki alıntı sözcüklerin sayısı da dikkat çekicidir. Alıntı isim ve sıfatlar incelendiğinde Fransızca ve Arapça 

kökenli sözcüklerin daha fazla olduğu görülmektedir. Alıntı isimlerde Farsça, İtalyanca, İngilizce ve Rumca 

kökenli sözcükler de sayıca önemli yer tutmaktadır. Ayrıca zarf, fiil ve ünlem türündeki alıntı sözcüklerin “A” 

maddesi içerisinde daha çok Arapça kökenli olduğu da vurgulanabilir. 

3. “A” maddesi içerisinde yer alan sözcüklerin sözlük maddelerinde belirtilen dil kökenlerinde yaşanan değişimler 

Tablo 6. 1944-2011 arası TDK Türkçe Sözlüklerde “A” maddesi içerisinde yer alan alıntı sözcüklerde yaşanan 

dil kökeni değişiklikleri 
 

Dil Sıklık 

Yunanca> Farsça 1 

Yunanca> Fransızca 66 

Yunanca> Arapça 1 

Yunanca> İtalyanca 1 

İbranice> Arapça 3 

Latince> Fransızca 10 

Latince> İtalyanca 1 

İngilizce> Almanca 1 

İngilizce> Fransızca 3 

Fransızca> Rumca 1 

Farsça> Arapça 1 

İtalyanca> Rumca 2 

Yunanca> Rumca 23 

Latince> Rumca 1 

Arapça> Fransızca 2 

Arapça> Farsça 1 

Toplam 118 
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Tablo 6 incelendiğinde TDK Türkçe Sözlüklerde “A” maddesindeki sözcüklerin yanında yer alan dil kökenine 

yönelik bilgilerde baskılar arasında görülen farklılıklar gösterilmiştir. 

Buna göre en çok Yunanca > Fransızca yönünde bir değişim görülmüş ve eski baskılarda Yunanca olarak verilen 

bilgi daha sonraları Fransızca olarak verilmiştir. Diğer taraftan Yunanca> Rumca yönündeki değişimlerde dikkat 

çekmektedir. Latince > Fransızca yönündeki değişimlerde “A” maddesindeki sözcüklerin zaman içerisinde dil 

kökenlerinin farklı kabul edildiğini göstermektedir. Bu durumu gösteren örnekler için Tablo 7 incelenebilir. 

Tablo 7. Dil kökeni değişimlerine yönelik örnek sözcükler 
 

Sözcük/Yıl 1955 1959 1966 1969 1974 1983 1988 1998 2005 2011 

Amfi Yunanca Yunanca Yunanca Yunanca Yunanca Yunanca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca 

Antibiyotik Yunanca Yunanca Yunanca Yunanca Yunanca Yunanca Fransızca Fransızca Fransızca Fransızca 

Anahtar Yunanca Yunanca Yunanca Yunanca Yunanca Yunanca Yunanca Yunanca Yunanca Rumca 

Tablo 7’ye bakıldığında amfi, antibiyotik ve anahtar sözcüklerinin TDK Türkçe Sözlük’ün baskılarında farklı dil 

kökeni ile gösterildiği anlaşılmaktadır. 

SONUÇ 
 

Türk Dil Kurumu, 1945-2011 yılları arasında 1945, 1955, 1959, 1966, 1969, 1974, 1983, 1988, 1998, 2005, 2011 

basım tarihli Türkçe Sözlükleri hazırlamıştır. Türkçenin son dönemde yaşadığı değişimlerin incelenmesi amacıy- 

la 11 baskı sözlük “A” maddesi özelinde alıntı sözcükler esaslı incelenmiştir. 

1945 yılında yayımlanan 1. baskı Türkçe Sözlükte “A” maddesinde yer alan madde sayısının sonraki yıllarda ya- 

yımlanan baskılarda artarak 2011 yılında yaklaşık olarak üçe katlandığı görülmüştür. Bu süreçte özellikle Türkçe 

kökenli sözcük sayısındaki artış öne çıkmaktadır. Sözlüklerdeki madde sayısı açısından görülen hacim artışı 

genellikle alıntı ya da Türkçe kökenli sözcüklerden türemiş yeni sözcüklerin madde başı ya da madde içinde yer 

almasından kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Alıntı sözcük sayılarına bakıldığında 1. baskı sözlük ile 11. baskı sözlük arasında yaklaşık iki kat artış göze çarp- 

maktadır. Sözlüklerde yer alan alıntı sözcüklerin çoğunlukla isim ya da isim soylu sözcükler olduğu söylenebilir. 

“A” maddesinde yer alan alıntı sözcüklerin kaynağına bakıldığında Arapça ve Fransızca kökenli sözcükler ön 

plana çıkmaktadır. Nitekim Uzun (1999) ile Vural ve Böler (2010) de çalışmalarında benzer noktalara vurgu yap- 

mışlardır. Ayrıca Farsça, İtalyanca ve İngilizce kökenli alıntı sözcük sayısı da dikkate değerdir. 

Sözlüklerde baskılar arasında alıntı sözcüklerin dil kökenlerinin farklı olarak gösterildiği tespit edilmiştir. 11 bas- 

kısı bulunan TDK Türkçe Sözlük alıntı sözcüklerin dil kökenleri bağlamında ele alındığında, özellikle Yunanca 

olarak belirtilen sözcüklerin yıllar içinde Fransızca ve Rumca olarak köken bilgisinin değiştiği tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak Türk Dil Kurumu tarafından 1945-2011 yılları arasında 11 baskısı yayımlanan Türkçe Sözlük’ün 

“A” maddesi özelinde alıntı sözcükler bakımından incelenmesi ile sözlükte baskılar arasında önemli değişimle- 

rin görüldüğü, yıllar içinde sözlüğün kapsamının genişlediği ve alıntı sözcüklerin artan şekilde sözlüklerde yer 

almaya devam ettiği söylenebilir. 
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ÖZET 

 

Dijital görüntüleri çeşitli yollarla değiştirip meydana getirilen sahte görüntüler birçok soruna neden olmaktadır. 

Teknolojideki gelişmeler sonucu bu tip işlemler kolaylaşmış ve yaygın hale gelmiştir. Dijital görüntü sahteciliğini 

tespit etmek amacıyla çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Son yıllarda bu alanda derin öğrenme teknikleri ön plana 

çıkmıştır. Bu çalışmada derin öğrenme teknikleri kullanılarak dijital görüntü sahteciliğini tespit etme modelleri 

öneren çalışmalar incelenmiştir. Derin öğrenmenin getirdiği avantajlar ve dezavantajlarda çalışmada yer almıştır. 

Orijinal bir sahte görüntü veri tabanı oluşturulup mevcut derin öğrenme ağları test edilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Derin Öğrenme, Dijital Görüntü, Dijital Görüntü Sahteciliği 

 
DETECTING DIGITAL IMAGE FORGERY USING DEEP LEARNING METHODS 

 
ABSTRACT 

 

Forgery images created by altering digital images in various ways cause many problems. As a result of the de- 

velopments in technology, such transactions have become easier and common. Various techniques have been 

developed to detect digital image forgery. In recent years, deep learning techniques have come to the fore in this 

field. In this study, studies suggesting digital image forgery detection models using deep learning techniques were 

examined. The advantages and disadvantages of deep learning have been included in the study. An original forgery 

image database will be created and existing deep learning networks will be tested. 

Keywords: Deep Learning, Digital Image, Digital Image Forgery 
 

1. GİRİŞ 

Günümüzde Photoshop, GIMP, and Coral Draw gibi, dijital görüntüleri düzenlemeye yarayan programlarının ge- 

lişmesi ve yaygınlaşması görüntüler üzerinde sahtecilik yapılarak çeşitli suçların işlenmesine zemin hazırlamıştır. 

Bir dijital görüntünün sahte veya gerçek olup olmaması kişiler veya kurumlar için hayati öneme sahiptir. 

Dijital görüntü sahteciliğinin çeşitli türleri vardır. Kopyala taşı sahteciliğinde görüntünün içindeki bazı kısımlar 

kopyalanarak yine aynı görüntünün üzerindeki başka bir kısmın üzerine yapıştırılır (Abidin, Majid, Hashim, 

ve Samah, 2019). Ekleme, iki veya daha fazla görüntüden kesilen parçaların birleştirilerek yeni bir görüntünün 

elde edilmesidir (Agarwal, Khudaniya, Gupta, ve Grover, 2020). Yeniden örnekleme, sayısal görüntü parçalarını 

dönüştürerek bunları diğer görüntülere gömerek yapılır (Kuznetsov, 2019). Görüntü rötuşlama, kurcalanmış gö- 

rüntü üretmek için görüntünün özelliklerinin (görüntünün döndürülmesini, yeniden boyutlandırılmasını, parlak- 
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Dijital 

İmza 

Aktif (Kör olmayan) Yaklaşımlar 

Sahtecilik Tipine Bağlı 

Olmayan 

Pasif (Kör) Yaklaşımlar 

 

lığını, keskinliğini, renk kontrastını) değiştirilmesidir (Agarwal vd., 2020). 

Yukarıda bahsedilen dijital görüntü sahtecilik türlerinin tespitinde kullanılan yaklaşımlar aktif ve pasif olmak 

üzere ikiye ayrılabilir. Bu çalışmada pasif yöntemlerden bahsedilecektir. Pasif yöntemlerde kullanılan geleneksel 

yöntemlerden ziyade derin öğrenme tekniklerine odaklanılacaktır. Tespit yaklaşımlarının sınıflandırması Şekil 

1’de gösterilmiştir (Barad ve Goswami, 2020). 

 

 

 

  

    

    
 

Şekil-1. Görüntü Sahteciliğini Tespit Yaklaşımlarının Sınıflandırılması 

 
Evrişimli Sinir Ağları (Convolutional Neural Network) (CNN) bir görüntünün özelliklerini öğrenme yetenekleri 

nedeniyle son zamanlarda çok popüler hale geldi. Görüntü tanıma ve görüntü işleme görevlerinde yaygın olarak 

kullanılmaktadırlar. Bu nedenle, görüntü sahteciliğini belirlemeye yönelik birçok araştırma türü CNN’ye dayan- 

maktadır (Agarwal vd., 2020). 

Bu çalışmada literatürde eksik olarak görülen sahte görüntü veri tabanı oluşturulmuştur. Bunun nedeni derin 

öğrenme ağlarının nitelik ve nicelik açısından daha üst seviyede girdiye ihtiyaç duymasıdır. Ardından mevcut 

ağlarda bu veri tabanındaki dijital görüntüler test edilecektir. 

2. GÖRÜNTÜ KURCALAMA TESPİTİ İÇİN ÖNERİLEN DERİN ÖĞRENME TEMELLİ MODELLER 
 

Görüntü sahteciliği tespitinde kullanılan derin öğrenme temelli bazı modeller aşağıda sunulmuştur. 
 

2.1 Bayar ve Stamm Tarafından Önerilen Model 
 

Evrişimli Sinir Ağları standart formlarında manipülasyon tespiti yapmak için uygun olmadıkları için, herhangi bir 

ön özellik çıkarma veya ön işleme gerektirmeden görüntülerden manipülasyon algılama özelliklerini öğrenmeye 

zorlayacak yeni bir evrişim katmanı önermişlerdir. Burada ana fikir, bir görüntünün içeriğinden bağımsız olarak 

pikseller arasında belirli yerel yapısal ilişkilerin var olmasıdır. Manipülasyonlar, bu yerel ilişkileri tespit edilebilir 

bir şekilde değiştirecektir (Bayar ve Stamm, 2016). 

Şekil-2’de gösterildiği gibi önerilen ağ; önerilen yeni evrişim katmanı, 2 evrişim katmanı, 2 maksimum havuz- 

lama katmanı ve 3 tam bağlantılı katman olmak üzere 8 katman içermektedir. Görüntüler, veri katmanı olarak da 

bilinen bir girdi katmanı aracılığıyla CNN’ye beslenir. Ağın ilk katmanı 227*227 gri tonlamalı görüntüdür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dijital 

Filigran 

Sahtecilik Tipine 

Bağlı 

Kopyala-Taşı Görüntü Ekleme Görüntü Rötuşlama Aydınlatma durumu 

Görüntü Sahteciliği Tespit Yaklaşımları 
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Şekil 2. Önerilen Ağ Modeli (Bayar ve Stamm, 2016) 

Deneysel görüntü veri kümeleri, önceden kurcalama veya ön işleme yapılmadan 12 farklı kamera modelinden ve 

cihazdan toplanmıştır. Medyan Filtreleme, Gauss Bulanıklığı, Katkılı Beyaz Gauss Gürültüsü ve yeniden örnek- 

leme işlemleriyle görüntüler kurcalanmış hale getirilmiştir. 

Sonuçlar İkili Sınıflandırma Yaklaşımı ve Çok Sınıflı Sınıflandırma Yaklaşımına göre elde edilmiş ve incelenmiş- 

tir. İlk yaklaşımda önerilen ağ değiştirilmemiş ve manipüle edilmiş görüntüleri en az % 99.31 doğrulukla ayırt 

edebiliyor. Model, birkaç bin yinelemeden sonra çok yüksek bir doğruluğa yakınsar. Ayrıca, bunun genellikle bir 

saatten az sürdüğü belirtilmiştir. İkinci yaklaşıma göre önerilen model, dört farklı sahtecilik türünü tespit etmede 

% 99.10’luk bir doğruluk elde etmektedir. Bu karışıklık matrisinden önerilen ağın her bir manipülasyonu çok 

yüksek doğrulukla algılayabildiğini görebiliriz. 

Tablo 1. İlk Yaklaşım 
 

 Medyan Filtreleme Gauss Bulanıklığı AWGN Yeniden örnekleme 

Doğruluk 99.31% 99.32% 99.68% 99.40% 

Tablo 2. İkinci Yaklaşım 
 

 Orijinal Medyan Filtreleme Gauss Bulanıklığı AWGN Yeniden örnekleme 

Orijinal 98.40%     

Medyan Filtreleme  98.27%    

Gauss Bulanıklığı   99.75%   

AWGN    99.77%  

Yeniden örnekleme     99.35% 

 

2.3. Agarwal ve Verma tarafından önerilen model 

Kopyala-taşı sahtekârlığına karşı önerilen bu yöntem döndürme, bulanıklaştırma, ölçekleme gibi saldırılara kar- 

şı da etkilidir. Ön işleme adımında, sistem, renk değerinin benzerliğine dayalı olarak giriş görüntüsünü birkaç 

parçaya böler ve özellikler, daha sonraki işlemler için bölümlere ayrılmış parçalardan çıkarılır. Derin öğrenme 

yöntemi olan VGGNet (Visual Geometry Group-net), segmentlere ayrılmış parçalardan çok ölçekli öznitelikleri 

çıkarmak için kullanılır. Öznitelik çıkarma işleminden sonra, blokların karşılaştırılması için parçalardaki her 

pikselin derinliği yeniden yapılandırılır. Bu işlem, uyarlamalı parça eşleştirme yöntemi ile gerçekleştirilir. Her 

ayrılmış parça birbiriyle karşılaştırılır. Bu karşılaştırma işlemi sırasında, şüpheli kurcalanmış bölgelerin çoğu 

bulunur ve son olarak, eşleşen anahtar noktalar, ana bilgisayar görüntüsünün ayrılmış parçalar ile birleştirilir. 
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Giriş görüntülerinde bulunan sahte bölgeyi ortaya çıkarır. Kurcalanmış bölge tanımlandığında, bunu çıktı olarak 

gösterecektir (Agarwal ve Verma, 2020). 

Girdi 

Sahte görüntü 

SLIC kullanarak 

sahte görüntüyü 

parçalara ayırma 

Ayrılmış 

parçalardan 

özellik 

çıkarma 

Yoğun derinlik 

Yeniden 

yapılanması 

Sahte 

alanların 

tespiti 

Çıktı 

Tanımlanmış 

Sahte Alan 

Şekil 3. Önerilen görüntü sahteciliği tespit tekniğinin süreç akışı (Agarwal ve Verma, 2020) 

Karşılaştırma işleminin performans değerlendirmesi, değişmez öznitelik tabanlı teknik, SWT (Durağan Dalgacık 

Dönüşümü) öznitelik tabanlı teknik, hibrit öznitelik tabanlı teknik ve MROGH öznitelik tabanlı teknik olmak 

üzere mevcut iki sistemle yapılır. Belge, performansı Gerçek Negatif Oran (TNR), Yanlış Negatif Oran (FNR), 

Yanlış Pozitif Oran (FPR), Kesinlik, Geri Çağırma, F1-Skoru, Doğruluk ve E-ölçü açısından karşılaştırır. 

Elde edilen sonuçlar incelendiğinde; 0.971 Gerçek Negatif Oran (diğer metodlardan daha yüksek), 0.092 Yanlış 

Negatif Oran (diğer metotlardan düşük), 0.55 Yanlış Pozitif Oran ( diğer metotlardan düşük), 98.026 kesinlik değeri 

(diğer metotlardan daha yüksek), 89.583 Geri Çağırma ( diğer metotlardan daha yüksek), 95% Doğruluk ( diğer 

metotlardan daha yüksek), F1 skoru ve E-ölçümleri de olmak üzere bütün ölçümlerde en iyi sonuçları elde etmiştir. 

Bununla birlikte, önerilen yaklaşım, Çoklu klonlama saldırısı kullanılarak sahtecilik yapılmış görüntüyü algıla- 

maz. Önerilen yaklaşımdaki parça eşleştirme prosedürü, bir görüntüdeki birden fazla tahrif edilmiş parça eşleş- 

tirirken karışır. Bu yaklaşımın bir zayıflığıdır ve avantajı, diğer üç tür saldırı ile sahte bölgeyi mevcut olanlardan 

daha iyi tahmin etmektir. 

2.4. Al_Azrak ve arkadaşları tarafından önerilen model 

Derin öğrenme burada, eğitim sürecine dâhil edilen çoklu filtrelerin giriş görüntülerinden ayırt edici özellikleri çıkara- 

rak görüntüleri kurcalamalı ve kurcalamasız daha iyi temsil etme yeteneği nedeniyle avantajlıdır. Özellikler bir CNN 

tarafından otomatik olarak öğrenilir ve bir sınıflandırıcıya sunulur. CNN, eğitim sürecinde özellik çıkarıcıyı içerir. 

Bir aktivasyon fonksiyonu, havuzlama katmanları, tam bağlantılı katmanlar ve bir sınıflandırma katmanının izlediği 

evrişim katmanlarından oluşur. Bir bırakma katmanının dâhil edilmesi, aşırı uydurmayı azaltmak için bir düzenleme 

tekniğini benimser (Şekil 4) (Al_Azrak, Sedik, Dessowky, El Banby, Khalaf, Elkorany, ve El-Samie, 2020). 

Girdi görüntüsü, ayırt edici bir özellik haritası üretmek için sıralı evrişim katmanı çiftlerinden ve havuz katmanın- 

dan oluşan özellik çıkarma ağına girer. Özellikler, derin sinir ağının çıktısını üretmek için sınıflandırma sürecine 

dâhil edilir. Eğitim aşaması boyunca, tüm katmanların ağırlıkları geri yayılım algoritması kullanılarak düzenlenir. 

Şekil 4. Bir CNN'nin mimarisi ( Al_Azrak vd., 2020) 
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Elde edilen tüm sonuçlardan, 2DDCT’nin DWT ve 2DDFT’nin DWT çıkışlarıyla CNN’ye beslenmesinin %100 

doğruluk sağladığı görülmektedir. Bu nedenle, CNN’ye bağımlılık, sahtecilik tespit performansında bir atılım sağlar. 

Trigonometrik dönüşümlerden önce DWT’nin eklenmesinin sahtecilik tespit doğruluğunun artmasına yol açtığını 

açıkça görebiliriz. Yalnızca 2DDCT ile sahtecilik tespitinin doğruluğu (%80), yalnızca 2DDFT ile (%60) ve bu 

iki dönüşümden önce DWT ile (%100) doğrudur. 

2.5 Ouyang ve ark. Tarafından önerilen model 
 

Kopyala-taşı sahtekârlığının tespiti için uçtan uca bir derin öğrenme mimarisi önerilmiştir. Mevcut sahte görüntü veri 

tabanlarında olması gerekenden daha az sayıda görüntü bulunması bir problem teşkil etmektedir. Çözüm olarak Eği- 

tim görüntüleri, doğrulama ve test görüntülerini içeren görüntü veri seti CNN’ye girilir (Ouyang, Liu, ve Liao, 2017). 

Veri kümeleri oluşturulurken UCID, OXFORD ve CMFD veri tabanlarından faydalanılır. UCID ve OXFORD 

görüntü veri kümesi için, aynı görüntü üzerinde bir görüntünün bir bölümünü kopyalanır ve sol üst köşeden sağ 

alt köşeye taşınır. Kopyalanan bölgenin boyutu ve konumu rastgele seçilir. Her bir veri seti için bilgisayar tara- 

fından 10000 kopyala-taşı sahte görüntü oluşturulur. Sırasıyla Data1 ve Data2 olarak adlandırılırlar. Data3 olarak 

adlandırılan gerçek senaryoda CMFD veri setinden el yapımı görüntülerdir. 

 
Şekil 5. Rastgele kopyala yapıştır yöntemiyle elde edilen sahte görüntüler (Ouyang vd., 2017) 

Deneysel sonuçlar incelendiğinde, önerilen yöntemin basit görüntü kopyala-taşı işlemi ile bilgisayar tarafından 

otomatik olarak oluşturulan sahte görüntüye (Data1 ve Data2) iyi performans sağladığını, ancak gerçek senaryo- 

nun kopyala-taşı sahte görüntüsüne (Data3) dayanıklı olmadığını göstermektedir. 

Tablo 3. Farklı kopyala-taşı sahte veri kümelerinde algılama sonuçlarının performans karşılaştırması 
 

Veri Kümeleri Test Hatası (%) 

Data1 2.32 

Data2 2.43 

Data1+ Data2 3.56 

Data3 42 

 
2.6 Kuznetsov tarafından Önerilen Model 

 

Geliştirilen yaklaşım, kayan bir pencerede görüntünün analizini ve pencerenin konumuna karşılık gelen her bir görün- 

tü parçasının sınıflandırılmasını içerir (Kuznetsov, 2019). Bu yaklaşım, öznitelik çıkarma süreci hakkında herhangi 

bir ön bilgi olmaksızın, doğrudan veri temelinde diskriminant fonksiyonlarının oluşturulmasını mümkün kılar. 
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Evrişimli sinir ağlarını eğitmek için çok miktarda görüntüye ihtiyaç olduğu için görüntü parçalarına dayalı bir 

sınıflandırma stratejisi önerilmiştir. 

Şekil 6. Kuznetsov tarafından Önerilen Evrişimli Ağ Mimarisi (Kuznetsov, 2019) 

Önerilen model, VGG benzeri bir evrişimli ağ mimarisidir. Giriş sinyalleri olarak sabit boyutlu 40x40x3 parçaları 

kabul eder ve iki evrişimli blok ve iki tam bağlantılı bloktan oluşur. Her evrişimsel blok, etkinleştirme ReLU işlevi- 

ne sahip iki evrişim katmanı ve ardından bir havuzlama katmanı içerir. Tüm evrişimli katmanlar 3x3 çekirdek kulla- 

nır ve havuz katmanının boyutu 2x2'dir. Çeşitli bloklar arasında, aşırı uydurma sorununu çözmek için bırakma kat- 

manları kullanılır. Normalizasyon prosedürü, giriş veri değerlerini [0, 1] aralığına getiren giriş verilerine uygulanır. 

Deneyler sonucunda, önerilen CNN tabanlı çözümün sıfır aşamalı eğitilmiş model ve ön eğitimli model için 

önemli ölçüde daha yüksek doğruluğa sahip olduğu elde edilmiştir. 

Tablo 4. Önerilen Modelin Diğer Modellerle Karşılaştırılması 
 

Yöntem Doğruluk % Hassasiyet % Recall % 

Markovian rake transform 79.74 - - 

Image chroma 96.8 - - 

Markov chain 95.6 - - 

DCT coefficients analysis 90.1 - - 

Önerilen yöntem 96.4 95.0 98.1 

Önerilen yöntem (ince ayarlanmış) 97.8 97.1 96.8 

2.7 Sudiatmika ve arkadaşlarının önerdiği model 

Aldığımız veri seti CASIA sürüm 2.0 üzerinden. İçeride 7491 orijinal resim ve 5123 tahrif edilmiş resim var. Veri 

kümesinin boyutu 224x224 piksel olarak değiştirilir. Bu deneyde veri setini eğitim seti ve test seti olmak üzere 

ikiye ayırıyoruz. %50-90 aralığında eğitim seti ve geri kalanı test verileri için kullanılır (Sudiatmika vd., 2019). 

Veri setini derlerken, her biri 2 kategori olan eğitim verileri ve test verilerini, sahte görüntüler ve orijinal görüntü 

kategorisi olmak üzere bölüyoruz. 

İlk adım, Casia V.2'deki veri setini 2 kategoriye ayırmaktı: orijinal ve sahte görüntüler. Resmi 224x224 piksel bo- 

yutunda işleyerek normalize ediyoruz. Daha sonra bir sonraki adımımız, sıkıştırma sonucundan sıkıştırma hatası 

görüntüsü düzeyinde analiz yapmaktır, ardından CNN için VGG 16 mimarisini ELA'ya göre orijinal görüntüyü 

ve sahte görüntüleri tanımada kullanırız. Bir sonraki adımımız, eğitimin sonuçlarını özetlemektir. Önerilen yön- 

tem, Şekil 7'de gösterildiği gibi akış şemasında açıklanmıştır. 
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Şekil 7. Önerilen Yöntem (Sudiatmika vd., 2019) 

 
Yukarıdaki resimden, eğitim doğruluğu bilinen modelin doğruluğu %92,2’ye ve doğrulama için 100 epoch kulla- 

nılarak %88,46’ya ulaşılmıştır. Böylece, VGG 16’nın derin öğrenme mimarisini kullanarak, görüntü sahteciliği 

için hata düzeyinde görüntü analizi uygulanabiliyor ve tanıma konusunda iyi sonuçlar alınabiliyor. 

3. BULGULAR 
 

İncelenen makaleleri karşılaştırmak için aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Makaleler, hedeflenen kurcalama türleri, 

özellikleri, kullanılan katmanlar, model, veri seti ve performans metriği açısından karşılaştırılmıştır. 

Tablo 5. Görüntü Kurcalama Tespiti İçin Derin Öğrenme Temelli Yöntemlerin Karşılaştırmalı Çalışması 

[3,5,6,7,8,9,10] 

Makale Hedeflenen Kurcalama 

Türü 

Özellikleri Katmanlar Model Veri seti Performans 

Metriği 

Bayar ve ark Gauss bulanıklığı, 

Medyan filtreleme, 

yeniden örnekleme 

AWGN1 

Tahmin hatası 

filtreleri 

8 (önerilen 

yeni evrişim 

katmanı, 2 ev- 

rişim katmanı, 

2 maksimum 

havuzlama 

katmanı ve 3 

tam bağlantılı 

katman) 

CNN 12 farklı kame- 

ra modelinden 

toplandı 

Doğruluk 

%99.10 

 

 

 

 

 

 
 

1 Additive White Gaussian Noise: Ekli Beyaz Gauss Gürültüsü  

Casia V2 Görüntüleri 

Gerçek 

Görüntü 

Sahte 

Görüntü 

Görüntü 

normalleştirme 

Sıkıştırma Hatası 

Seviye Analizi 

VGG 16 

Mimarisi 

Eğitim 

Verisi 

Sonuç 
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Agarwal ve 

ark 

kopyala taşı sahteciliği  16 ( 1 Evrişim 

ve 1,2,3,4,5 

Maksimum 

havuzlama 

katmanı 

CNN MICC-F220 

(110 tahrif 

edilmiş ve 110 

sahte) 

TNR 0.971 

TNR 0.971 

FPR 0.55 

Kesinlik 
%98.026 

Recall 
%89.583 

Doğruluk 
%95 

Al_Azrak ve 

ark 

kopyala taşı sahteciliği  12 (5 evrişim 

katmanı, 

5 havuzlama 

katmanı, 

1 tam bağlantılı 

katman, 

1 sınıflandırma 

katmanı 

CNN MICC-F220 

(110 tahrif 

edilmiş ve 110 

sahte) 

tamlık oranı 

%80 ve 

%85 

%100 

Ouyang ve 

ark 

kopyala-taşı sahteciliği  Evrişim ve 

havuzlama 

katmanları 

CNN UCID, OX- 

FORD ve 

CMFD 

Test Hatası 

% 2.32 

Kuznetsov ve 

ark 

Ekleme 

(splicing) 

 20 (13 evrişim, 

3 max havuz- 

lama, 3 tam 

bağlantılı, 1 

softmax 

VGG-16 

CNN. 

CASIA Doğruluk 

97.8% 

Sudiatmika 

ve ark 

 Hata Seviyesi 

Analizi 

7 Evrişim, 

3 havuzlama, 

CNN CASIA TIDE 

v.1 

Doğruluk 

92.2% 
 

1. Derin ağların eğitimi için çok sayıda orijinal ve sahte görüntüye ihtiyaç vardır. İnternetten kolaylıkla ulaşıla- 

bilen veri setlerinde gereken nicelikte ve nitelikte görüntü bulunmamaktadır. 

2. Hesaplama/bellek darboğazları nedeniyle, derin ağlar girdi olarak oldukça küçük görüntüleri kabul eder fa- 

kat gelişen teknolojiler sonucunda elimizde genellikle büyük görüntüler bulunur. Bu nedenle, hedef görüntü 

ile ağ girişi arasında tipik olarak güçlü bir boyut uyuşmazlığı oluşur. Bu sorunun çözümü için görüntüler ağ 

girişine uyacak şekilde yeniden ölçeklendirilir veya görüntüler parça bazında işlenir. 

3. Dijital görüntü sahteciliğini tespit etmek için kullanılan derin öğrenme mimarileri arasında en fazla kullanılan ev- 

rişimli sinir ağlarıdır. Bunun nedeni bir dijital görüntünün özelliklerini öğrenme yeteneklerinin yüksek olmasıdır. 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 

Bu çalışmada derin öğrenme teknikleri kullanılarak dijital görüntü sahteciliği tespiti için önerilen modeller ince- 

lenmiştir. Bu modeller çeşitli özellikleriyle birbirleriyle kıyaslanmıştır.Yapılan çalışmalar göstermiştir ki; derin 

ağları beslemek için nitelik ve nicelik bakımından daha üstün veri setlerine ihtiyaç vardır. İnternette herkesin ula- 

şabileceği veri setleri bu özellikleri taşımamaktadır. Hazır veri setlerinden ziyade daha karmaşık sahte görüntüler 

oluşturulmalıdır. Bu alanda yapılan çalışmaları kıyaslamak için kullanılan performans metriklerini ortak hale 

getirilmesi gerekir. 
 

 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

627 
 

 

KAYNAKÇA 
 

Abidin, A. B. Z., Majid, H. B. A., Hashim, H. B. & Samah, A. B. A. (2019), Copy-Move Image Forgery De- 

tection Using Deep Learning Methods: A Review. 2019 6th International Conference on Research and 

Innovation in Information Systems (ICRIIS), Johor Bahru, Malaysia, 1-6 

Agarwal, R., Khudaniya, D., Gupta, A., Grover, (2020) Image Forgery Detection and Deep Learning Tech- 

niques: A Review. 2020 4th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems 

(ICICCS), Madurai, India, IEEE Xplore Part Number:CFP20K74-ART, 1096-1100 

Kuznetsov, A., (2019) Digital image forgery detection using deep learning approach. Journal of Physics: Confe- 

rence Series, Volume 1368, Issue 3, 1-4 

Barad, Z. J., & Goswami, M. M. (2020), Image Forgery Detection using Deep Learning: A Survey. 2020 6th 

International Conference on Advanced Computing & Communication Systems (ICACCS), Coimbatore, 

India, 571-576 

Bayar, B. & Stamm, M. C. (2016), A Deep Learning Approach To Universal Image Manipulation Detection Using 

A New Convolutional Layer, IH&MMSec ‘16: Proceedings of the 4th ACM Workshop on Information 

Hiding and Multimedia Security, Pages 5–10 

Agarwal, R., & Verma, O. P. (2020), An efficient copy move forgery detection using deep learning feature extra- ction 

and matching algorithm, Multimedia Tools and Applications volume 79, pages 7355–7376 

Al_Azrak, F. M. & Sedik, A. &   Dessowky, M. I. &   El Banby, G. M. & Khalaf, A. A. M & Elkorany, A. S. & 

Abd. El-Samie, F. E. (2020) An efficient method for image forgery detection based on trigonometric 

transforms and deep learning, Multimedia Tools and Applications volume 79, pages18221–18243 

Ouyang, J., Liu, Y., Liao, M. (2017), Copy-Move Forgery Detection Based on Deep Learning 2017 10th In- 

ternational Congress on Image and Signal Processing, BioMedical Engineering and Informatics (CISP- 

BMEI 2017), Shanghai, China 

Sudiatmika, I. B. K., Rahman, F., Trisno, Suyoto (2019), Image forgery detection using error level analysis and 

deep learning, Telkomnia, Vol.17, No.2, April 2019, pp.653~659 

Marra, F., Gragnaniello, D., Verdoliva, L., Poggi, G., (2020), A Full-Image Full-Resolution End-to-End-Tra- 

inable CNN Framework for Image Forgery Detection, IEEE Access ,Volume: 8 Page(s): 133488 – 133502 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

628 
 

 

TM: 054  
 

BULUT TABANLI ADLİ BİLİŞİM İNCELEMELERİ: ÖRNEK BİR UYGULAMA 

 

Sami ACAR 
Dr.Öğr.Üyesi, Gazi Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yönetim Bilişim Sistemleri, Ankara/Türkiye, 

samiacar@gazi.edu.tr 

Mustafa GÜNGÖR 
Yüksek Lisans Öğrencisi, Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, Adli Bilişim, Ankara/Türkiye, 

mustafagungor@jandarma.gov.tr 

 
ÖZET 

 

Teknoloji hızla gelişmekte ve gelişen teknoloji işletmelerin uygulamalarında önemli değişiklikler yapmasına neden 

olmaktadır. Bulut bilişim teknolojilerini hayatımızın her alanında hissettiğimiz bu günlerde yaptığımız her işlem 

bize internete bağlanma uzaklığındadır. Bulut bilişime olan ilgi sağladığı kolaylıklar sebebiyle son yıllarda hızla art- 

mıştır. Bulut bilişim dinamik yapısı ile iş hayatımıza ve özel hayatımıza büyük kolaylıklar ve bilgiye her noktadan 

erişim imkânı getirirken, aynı dinamik yapının adli bilişim alanına negatif olarak yansıdığı ve birtakım zorlukları 

beraberinde getirdiği görülmektedir. Geleneksel adli bilişim yöntemleri bulut ortamında tam olarak uygulanama- 

maktadır. Araştırmada bulut tabanlı adli bilişim incelemelerine ilişkin örnek bir uygulama ile bulutta yer alan verile- 

re adli bilişim araçlarını kullanmak suretiyle hangi ölçüde erişilebildiğine ilişkin tespitlerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Adli Bilişim, Bulut Bilişim, Bulut Tabanlı Adli Bilişim 

 
CLOUD-BASED FORENSICS: A SIMPLE STUDY 

ABSTRACT 

Technology is developing rapidly and developing technology causes businesses to make significant changes in 

their activities. In these days where we feel cloud computing technologies in every aspect of our lives, everything 

we do is at the distance of connecting to the internet. The interest in cloud computing has increased rapidly in 

recent years due to the convenience it provides. While cloud computing brings great convenience and access to 

information from every point with its dynamic structure, it is seen that the same dynamic structure reflects nega- 

tively on the field of forensic informatics and brings along some difficulties. Traditional forensic methods cannot 

be fully implemented in the cloud environment. In the research, with a sample application on cloud forensics, it 

has been determined to what extent the data in the cloud can be accessed by using digital forensics tools. 

Keywords: Digital Forensics, Cloud Computing, Cloud Forensics, 
 

1. GİRİŞ 
 

Bulut bilişim sistemleri hayatımızın her alanına girmeye başlamıştır. Artık bilişim sistemi kullanıcıları hayatın 

her alanında düzenledikleri ve kullandıkları belgelerini, dokümanlarını ve dosyalarını zaman ve mekâna bağlı 

kalmadan internet bağlantısı olan her yerden ulaşabilmekte ve fiziksel olarak farklı noktalardan ve cihazlardan 

olsalar bile bu verileri kullanmaya ve düzenlemeye devam edebilmektedir. 

Bulut bilişim teknolojilerinin kullanımındaki önemli artış ve sağladığı kolaylıklar söz konusu ortamları suçluların 

ve suç örgütlerinin kullanımı için de elverişli hale getirmiştir. Bulut ortamı hesap bilgileri, mesaj içeriği, konum 
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verileri, yakın zamanda bağlanan cihazlar, medyalar, yüklü uygulamalar, sosyal medya üzerinden yapılan soh- 

betler, gibi son derece değerli bilgiler barındırmaktadır. Bulut verilerinin kolay erişilebilirliği, verileri son derece 

değişken hale getirmektedir. Bu sebeple şüphelilerin kanıtları kolaylıkla silmesi mümkündür. Hatta bu işlem basit 

bir telefon görüşmesi veya sesli istekle gerçekleştirilebilmektedir. Dolayısıyla bulut tabanlı mobil uygulamaların 

adli analizi ve suç unsurlarını tespit etmek amacıyla ilgili bulut sisteminden gerekli verilerin süratle toplanması 

önem arz etmektedir. 

Sayısal medyalardan veri toplamak ve bu verileri anlamlandırmak amacıyla çeşitli adli bilişim yazılımları kul- 

lanılmaktadır. Akıllı telefonların yaygınlaşması ile birlikte kişisel bilgisayarlarda depolanan verilerden akıllı te- 

lefonlarda depolanan verilere doğru bir eğilim olduğu görülmektedir. Söz konusu sayısal medyaların incelen- 

mesinde süreç benzerdir. Verilerin herhangi bir değişikliğe uğramasına mahal vermeden birebir adli kopyaları 

alınmakta daha sonra uygun bir adli bilişim yazılımı kullanmak suretiyle söz konusu imajdan (kopyadan) veriler 

elde edilmektedir. Bununla birlikte günümüzde verilerin sadece cihazların dâhili hafızalarında yer almadığı ve 

bulut bilişim sistemlerinde de önemli verilerin bulunduğu görülmektedir. 

Ayrıca mobil bulut teknolojisi, her koşul ve zamanda mobil cihazlar ile kullanılabilecek uygulamalar sunmakta- 

dır. Dolayısıyla bulut tabanlı adli bilişim incelemeleri adli soruşturmalarda muhakkak dikkate alınması gereken 

bir alan niteliğindedir. Araştırma kapsamında bulut bilişim kavramı, bileşenleri, temel özellikleri ve bulut tabanlı 

adli bilişim süreci incelenmiş; bulutta yer alan verilere adli bilişim araçlarını kullanmak suretiyle hangi ölçüde 

erişilebildiğine ilişkin tespitlerde bulunulmuştur. 

2. BULUT BİLİŞİM KAVRAMI, BİLEŞENLERİ VE TEMEL ÖZELLİKLERİ 

 
2.1. Bulut Bilişim 

 

Son yıllarda bilişim alanında yaşanan yeniliklerden biri de Bulut Bilişim (Cloud Computing) teknolojisidir. Bilgi- 

sayar teknolojilerinde bulut bilişimin kökleri araştırıldığında 1960’lara kadar gidilebilmektedir. Bu model, John 

McCarthy’nin ortaya attığı “Bir gün hesaplama işlemleri geniş kamusal ağlar üzerinde gerçekleşecek” görüşüne 

dayanmaktadır. Gerçekte bulut kavramı bir telekomünikasyon terimi olup servis sağlayıcı ve son kullanıcı ara- 

sında ağ üzerindeki sistemi sembolize etmektedir. Bulut bilişim bu sisteme sunucu bilgisayarlarını da ekleyerek 

genişletmektedir (Sevli, 2011: 9). 

Bulut bilişim, ortak veri paylaşımını sağlayan hizmetlere verilen bir ad olarak tanımlanabilir. Bulut bilişim sadece ve- 

riyi paylaşmakla kalmamakta, bu verilerin durduğu veya duracağı altyapıları da paylaşmakta; verilerin analiz edilerek 

bilgiye dönüştürüleceği ve yorumlanacağı yazılımları da sunacak platformu sağlamaktadır (Çetin vd., 2013: 1). 

Türk Standartları Enstitüsü (TSE, 2014: 11) tarafından bulut bilişim; 

“İşlemci gücü ve depolama alanı gibi bilişim kaynaklarının ihtiyaç duyulan anda, ihtiyaç duyulduğu kadar 

kullanılması esasına dayanan, uygulamalar ile altyapının birbirinden bağımsız olduğu ve veriye izin verilen 

her yerden kontrollü erişimin mümkün olduğu, gerektiğinde kapasitenin hızlı bir şekilde artırılıp azaltılabildiği, 

kaynakların kullanımının kolaylıkla kontrol altında tutulabildiği ve raporlanabildiği bir bilişim türüdür.” 

şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer bir tanıma göre bulut bilişim, bilgi işlem hizmetlerinin internet üzerinden 

sağlanarak daha hızlı inovasyon, esnek kaynaklar ve ekonomik ölçeklendirme sunulması anlamına gelmektedir. 

Bulut bilişim işletim maliyetlerini düşürmekte, altyapıları daha verimli hale getirmekte ve değişen gereksinimlere 

uygun ölçeklendirme yapmaya imkân tanımaktadır. Kuruluşlar maliyet, hız, küresel ölçek, verimlilik, performans, 

güvenilirlik ve güvenlik gibi sebeplerle bulut bilişim hizmetlerine her geçen gün daha fazla ilgi göstermektedir 
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(Bulut Bilişim Nedir?, 2021). 

Bulut bilişimin basit arayüzlü ve düşük maliyetli veri depolama alanı, kişisel ve iş ile ilgili verilere istenilen 

zamanda ve konumda erişime imkân sağlamaktadır. İstemciler bulut depolamayı kullanarak, herhangi bir fizik- 

sel cihaz veya sisteme sahip olmadan verilerini bulut içinde kaydedebilmekte ve koruyabilmektedir. Böylelikle 

kablolu veya kablosuz bir ağ aracılığıyla, kullanıcılara ait şahsi veriler kullandıkları cihazlar yerine genel veya 

özel sunuculara yedeklenebilmektedir (Abdalla ve Varol, 2019: 1). Ayrıca, e-posta veya anlık mesajlaşma yoluyla 

gönderilen mesajlar bulut bilişim kullanılarak iletilmekte ve depolanabilmektedir. Tüm bu etkinliklerden kaynak- 

lanan veri hacimleri, çoğu insanın yaşamlarını kolaylaştırmak adına kullandıkları cihazların dâhili hafızalarında 

veri depolamayı giderek pratik olmayan bir hale getirmektedir. Ne standart bir mobil cihaz ne de diğer nesnelerin 

interneti (internet of things, IoT) cihazları büyük miktarlarda veriyi depolamaya elverişli değildir. Sadece bulut 

bu kadar büyük miktarda bilgiyi depolayabilmektedir. 

Bulut hizmet modelleri web üzerinden erişilen bir uygulama veya Gmail gibi bir sunucu olabileceği gibi, kullanı- 

cının isteğine göre kullanılabilecek bir bilişim teknolojileri altyapısı da olabilmektedir. Hizmete bir web tarayıcısı 

veya web hizmetleri uygulama programlama arayüzü (API) aracılığıyla erişilebilmesi, kullanım için sıfır veya 

çok az sermaye yatırımı gerektirmesi ve yalnızca kullanıldığı kadar ödeme yapılması durumunda bir servisin 

bulut bilişim hizmeti olduğu varsayılmaktadır (Gamaleldin, 2013: 4). 

2.2. Bileşenleri ve Temel Özellikleri 
 

Bulut bilişimde tüketici (müşteri), servis sağlayıcı ve servis geliştirici olmak üzere üç temel bileşen bulunmak- 

tadır. Tüketici; yazılım, platform veya altyapı servisleri gibi servis sağlayıcı tarafından sunulan hizmetlerden 

yararlanan kişi veya kurumlardır. Servisler genellikle kullandıkça öde şeklinde kullanılmaktadır. Servis sağlayıcı; 

servisi planlamakta, kurmakta ve tüketiciye ulaştırmaktadır. Servis geliştirici ise servis sağlayıcı tarafından sunu- 

lan temel servisleri almakta, yeni uygulama ve servisler oluşturmaktadır (Yüksel, 2012: 9). 

İngiltere’de Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitüsü (NIST), bulut bilişimin beş temel özelliğinden bahsetmek- 

tedir (NIST, 2014: 2). 

• Talep Üzerine Self-servis: Tüketici, bulut bilişime ilişkin taleplerini herhangi bir insan etkileşimine gerek 

duymadan servis sağlayıcıdan sağlayabilmektedir. 

• Geniş Ağ Erişimi: Cep telefonları, iş istasyonları, dizüstü bilgisayarlar veya tabletler gibi çeşitli istemciler 

ağ üzerinden, standart mekanizmaları kullanmak suretiyle sunulan hizmetlerden faydalanabilmektedir. 

• Kaynak Havuzu: Birden çok tüketiciye eş zamanlı olarak hizmet verilmektedir. Tüketiciler, kullandıkları 

kaynağın konumunu genellikle bilmemekte, karşılarında tek bir kaynak varmış gibi hizmetlerden yarar- 

lanmaktadırlar. 

• Hızlı Esneklik: Bulut sisteminin yetenekleri, hızlı bir şekilde artırılabilmekte veya azaltılabilmektedir. 

Tüketiciler, sistemin kaynaklarını sınırsız olarak algılamaktadırlar. 

• Ölçülebilirlik: Sunulan hizmetler, hem servis sağlayıcı hem de tüketici tarafından izlenebilmekte ve ölçü- 

lebilmektedir. 

Bulut bilişim üzerinden sunulan hizmetler yazılım hizmeti, platform hizmeti ve altyapı hizmeti olarak tasnif edi- 

lebilmektedir: 

• Yazılım hizmeti modeli (software as a service, SaaS), servis sağlayıcı tarafından sunucular üzerinde bu- 

lundurulan yazılım uygulamasının birden çok kişi ya da kuruluşun kullanımına sunulmasıdır (Ebem, 
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2013: 25). Bulut hizmeti sağlayıcısı tüm katmanlara sahiptir ve müşterinin yalnızca temel işletim altyapısı 

üzerinde dolaylı denetimi bulunmaktadır. Bakım maliyeti azaldığı için bu model müşteri için uygun ma- 

liyetlidir. Popüler örnekler arasında yaygın olarak kullanılan e-postalar, Google Dokümanlar, Microsoft 

365, Citrix vb. sayılabilir. Adli bilişim açısından yazılım hizmeti modeli bir altın madeni niteliğindedir. 

Google Dokümanlar gibi yazılım hizmeti programları, her etkinliği kaydetme ve kapsamlı bir günlük 

tutma özelliğine sahiptir. Adli bilişimde kullanıcı günlüklerinden zaman damgalarına kadar tüm ayrıntılar 

yüksek değerdedir (Reddy, 2019: 242). 

• Platform hizmeti modeli (platform as a service, PaaS), servis sağlayıcı tarafından müşteriye kendi uygu- 

lamasını geliştirip çalıştırabileceği bir platform ile tamamlayıcı servisler ve gerekli teknolojik altyapının 

sunulmasıdır. Platform hizmeti modeli, kullanıcının, ara katman yazılımına yerleşik yazılım bileşenleri 

yardımıyla kendi uygulamalarını dağıtmasını sağlamaktadır. Bu model, müşteri tarafından uygulamaların 

geliştirilmesi ve test edilmesi için hızlı ve uygun maliyetli bir çözüm sunmaktadır. Uygulama katmanın- 

daki müşteriler tam kontrol yetkisine sahiptir. Google App Engine, Heroku ve Apprenda, platform hizmeti 

modeline örnektir. Adli bilişim açısından, müşteriler araştırmacılara yardımcı olabilecek kapsamlı günlük 

kaydı yapabilmektedir (Reddy, 2019: 242). 

• Altyapı hizmeti modeli (infrastructure as a service, IaaS), müşteri tarafından ihtiyaç duyulan işlemci, 

depolama, ağ kaynağı gibi temel bilişim kaynaklarının kendisinin yapılandırabilmesi ve bunların üzerine 

ihtiyaç duyulan işletim sistemi ve uygulamaların kurulabilmesidir (Yüksel, 2012: 12). Altyapı hizmeti 

modeli, adından da anlaşılacağı gibi, ağ bileşenleri fiziksel / sanal makineler, güvenlik duvarları gibi bulut 

bilişim için gereken tüm altyapıyı sağlamaktadır. Temel olarak, bir kullanıcı internet üzerinden hizmet ola- 

rak sağlanacak tüm bilişim teknolojileri (BT) ekosistemini dış kaynaklardan temin etmekte; bulut hizmeti 

sağlayıcısı, kurulumun tamamını müşteri isteklerine doğrudan yanıt verecek şekilde yönetmektedir. Mic- 

rosoft Azure, Amazon Web Service ve Google Computer Engine altyapı hizmeti modelinin bazı popüler 

örneklerindendir. Bu model, adli bilişim incelemelerinde sanal makinelerin fiziksel belleğinin ve diskinin 

anlık görüntülerini alma olanağı sağlamaktadır (Reddy, 2019: 243). 

Bulut bilişimin dağıtım modelleri ise genel bulut, özel bulut, topluluk bulutu ve hibrit bulut olmak üzere dörde 

ayrılmaktadır: 

• Genel bulut mimarisi (public cloud), bulut bilişimin en çok tanınan dağıtım modeli niteliğindedir. Bulut 

hizmetleri, sanallaştırılmış bir ortamda toplanmış ve paylaşılmakta olan fiziki kaynakların kullanılması ile 

inşa edilmiştir. İnternet gibi ortak bir ağ üzerinden erişim mümkündür (Kılıç, 2017: 32). Kullanıcının pay- 

laştırılmış kaynaklar üzerinde sanal olarak kendisine ayrılan kaynağı kullanması ve kullanıcı verilerinin 

fiziksel olarak hangi konumda bulunduğunun bilinmemesi ve kontrol edilememesi bazı kuruluşları kendi 

özel bulutlarına sahip olmaya sevk etmiştir. Genel bulut ortamları, üçüncü taraf bulut servis sağlayıcıla- 

rına aittir ve onlar tarafından işletilmektedir. Sunucu ya da depolama gibi bilgi işlem kaynakları internet 

üzerinden sunarlar. Microsoft Azure, genel buluta örnek olarak verilebilir. 

• Özel bulut (private cloud), genellikle belirli bir kuruluş için tasarlanmış özel bir ağdan ve veri merkezin- 

den oluşmaktadır. Dolayısıyla özel bulut belirli bir kuruluş ve kullanıcı grubu tarafından kullanılmaktadır 

(Vikas vd., 2013: 79). Özel bulutta, bulutun kurulması ve idamesinde kontrol kullanıcı kuruluşa aittir. Özel 

bulutlar kuruluşlar tarafından kendi iş akışlarında ve müşterilerine hizmet sunma amaçlı kullanılmaktadır. 

Özel bulut şirketin kendi veri merkezinde fiziksel olarak bulunabilmektedir. Günümüzde birçok kuruluş 

açık ve özel bulutları eşzamanlı olarak kullanmaktadır. Gizlilik seviyesi yüksek veriler özel bulutlarda, 
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herhangi bir kısıtı olmayan veriler ise genel bulutlarda saklanmaktadır. 

• Topluluk bulutları (community cloud) ortak amacı olan bilim insanları, aynı meslek grupları veya aynı 

düşüncedeki topluluklar gibi belirli kullanıcılardan oluşmaktadır. Topluluk bulutu, genel ve özel bulutların 

özel bir halidir. Bu ortam oldukça genel, fakat genel bulutlar gibi de herkese açık değildir. Genel bulut 

sağlayıcısından kiralanan bilişim kaynaklarının amaca göre düzenlenip, kullanıcılara sunulması şeklinde 

hizmet vermektedir. Özel bulut mimarisinden faydalanıldığında ise, benzer sektördeki kuruluşların kendi- 

lerine ait bilişim kaynakları aynı havuzda toplanarak kullanıcılara hizmet verilmektedir (Kılıç, 2017: 36). 

• Hibrit bulutlar (hybrid cloud) iki ya da daha fazla bulut mimarisinin kombinasyonu niteliğindedir. Genelde 

özel ve genel bulut mimarileri birlikte kullanılmaktadır. Hibrit bulut, kendi içindeki özel bulut ile uyumlu 

bir şekilde talep edilen dış kapasiteyi genel buluttan sağlamaktadır. Yönetime ilişkin sorumluluklar kendi 

özel bulutuna sahip kuruluş ile genel bulut sağlayıcı arasında bölünmüştür. Hibrit bulutu kullanmanın en 

büyük avantajlarından biri, kritik verilerin özel bulutta tutulurken, daha az kritik hizmet ve uygulamaların 

genel bulutta bulundurulabilmesidir (Mahmood, 2015). 

3. BULUT ÜZERİNDE ADLİ BİLİŞİM SÜRECİ 
 

Mobil adli bilişim, literatürde kabul görmüş birtakım yöntemleri kullanarak adli açıdan uygun koşullar altında bir 

mobil cihazdan dijital kanıtları kurtarma bilimi olarak nitelendirilmektedir (Ayers vd., 2014: 3). Mobil cihaz ifa- 

desi genellikle cep telefonlarını ifade etmekle birlikte; PDA cihazları, GPS’ler ve tablet bilgisayarlar dâhil olmak 

üzere dâhili hafızaya ve iletişim yeteneğine sahip tüm dijital cihazlar bu kapsamda değerlendirilmektedir. Mobil 

adli bilişim gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik prensipleri çerçevesinde delillerin toplanmasını, incelenmesini, 

analiz edilmesini ve raporlanmasını içeren bir süreçtir (Henkoğlu, 2014). Bulut tabanlı adli bilişim ise kısaca adli 

bilişim incelemelerinin bulut ortamında icra edilmesidir (Tamma vd., 2020). NIST tarafından bulut tabanlı adli 

bilişim “Bulut bilişim olaylarını tanımlamak, delilleri toplamak ve korumak, incelemek ve raporlamak için bi- 

limsel ilkelerin ve teknolojik uygulamaların kullanılması” şeklinde tanımlanmaktadır. Bulut bilişimde geleneksel 

bilişim ve ağ sistemlerinde yürütülen adli süreci uygulamak pek mümkün değildir (NIST, 2014: 2). 

Müşteri (istemci) düzeyinde adli bilişim süreci 

Dijital suçlara ilişkin araştırmalar genellikle bilgisayar sistemlerinin istemci tarafında başlatılmaktadır. İstemci 

tarafında kanıtların toplanması ve tanımlanması sürecin önemli bir parçasıdır. Günlük geçmişi, veri tarihleri, ka- 

yıt defteri verileri, günlük erişimi, konuşma günlükleri, kimlik doğrulamaları ve çerezler gibi verilere kolaylıkla 

erişilebilmektedir (Guo vd., 2012: 24). 

Bulut (sunucu) düzeyinde adli bilişim süreci 

Adli vakalarda toplanacak delillerin çoğu sunucu düzeyinde yer almaktadır. Bu dijital delillerin arasında günlük 

sistemleri, günlük uygulamaları, kullanıcı kimlik doğrulaması, veritabanı günlükleri sayılabilir. Bu sistemlere yö- 

nelik fiziksel erişilemezlik büyük bir sorundur ve delillerin toplanmasını zorlaştırmaktadır. Sanallaştırmalı bulut 

bilişim sistemlerinde, bir kullanıcının verilerinin farklı yerlerde ve aynı anda birkaç alanda, yani birkaç eşzamanlı 

veri merkezinde depolanması yaygın olarak görülmektedir (INTERPOL, 2019: 47). 

Ağ düzeyinde adli bilişim süreci 

Ağ düzeyindeki adli bilişim süreci tipik olarak ağ trafik kayıtlarının analizi ile ilgilidir. Bu prosedürler bulut bi- 

lişim ortamlarında teorik olarak mümkündür. TCP / IP protokolü, katmanları aracılığıyla sanal sunucular arasın- 

daki trafik hakkında farklı bilgiler sağlayabilmektedir. Sorun, altyapıya sahip olan sunucu sağlayıcılarının, kural 
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olarak, istemcilerinin sanal sunucularının ağ etkinliklerine ait günlükleri tutmamasıdır (Daniel ve Daniel, 2011). 

Bulutta yer alan verilere el koyma ve edinim süreci iç içe geçmiştir. El koyma aynı zamanda edinim anlamına gel- 

mektedir. Bu kapsamda toplama aşamasındaki en büyük zorluklardan biri veri merkezinin fiziksel olarak başka bir 

yetki bölgesinde bulunması nedeniyle fiziksel olarak ele geçirilememesidir. Hükümet ve bulut hizmeti sağlayıcısı 

arasında önceden yasal bir anlaşma olmadığı sürece veriler bulut hizmeti sağlayıcısından zamanında alınamayabilir. 

Bununla birlikte, araştırmanın konusu daha küçük çaplı özel veri bulutları ise ve bulut bilgi işlem veri merkezi ülke 

sınırları içinde bulunuyorsa, geleneksel yöntemler fayda sağlayabilmektedir. Daha büyük çaplı genel bulutlarda, 

verilerin bir kopyasının temini için servis sağlayıcı ile işbirliği gerekmektedir. Bu hususun, adli delillerin hukuki 

anlamda geçerli olabilmesi için gerekli olan delil zinciri aşamalarını ihlal etmemesine dikkat etmek gerekmektedir 

(Reilly vd., 2010). Buna göre delil güvenliği zincirinin ihlal edilmemesi için delilin kimin tarafından toplandığı, 

nasıl ve nereden toplandığı, kime ait olduğu, nasıl muhafaza edildiği, erişime dair tarih ve saat bilgileri ve adli iş- 

lemlerin detayları gibi hususların kayıt altına alınması gerekmektedir (Office Of E-Government, 2014). 

Bulutta yer alan verilere erişimde aşağıdaki metotlar kullanılabilmektedir: 

• İki veya daha fazla ülke arasında yapılan ve her birinin ceza soruşturmaları gibi hukuki konularda nasıl 

yardımcı olacağını belirleyen karşılıklı adli yardımlaşma anlaşmalarının devreye sokulması: Süreç bir 

ile iki yıl arasında sürebilmektedir. Belirli bir sürenin geçmesiyle birlikte veriler korunmayabilir. İstenen 

verilerin tamamına erişilemeyebilir. Bu yöntemle, işbirliğine yanaşmayan şüpheli hakkında önemli veriler 

elde edilebilmektedir. Aynı zamanda elde edilen veriler büyük oranda organize edilmemiş olabilmektedir. 

Veri formatı servis sağlayıcılar tarafından istenen zamanda değiştirilebilmektedir. 

• Rıza gösterilmesi halinde kullanıcıya ait bilgilerin alınması, 

• Elektronik delillerin incelenmesi neticesinde elde edilen belirteçlerin ve kullanıcı bilgilerinin kullanılması. 

Araştırma kapsamında akıllı telefon uygulamaları tarafından kullanıcıların kimlik bilgilerini doğrulayan ve be- 

lirli bir süre boyunca söz konusu cihazdan yapılan bağlantıların geçerli olarak kabul edileceğini belirten sertifika 

niteliğindeki belirteçlerden (tokens) yararlanılmıştır. 

4. YÖNTEM 

Bu çalışmada; Android işletim sistemine sahip LG LG-D802 (4.2.2) ve iOS işletim sistemine sahip iPhone A1687 

(iOS 13.1.2) marka cep telefonlarında bulutta yer alan verilere hangi ölçüde erişim sağlandığına dair inceleme 

aşağıda özellikleri belirtilen yazılım ve donanımlar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. İncelemelerde kullanılmak 

üzere LG marka LG-D802 model cep telefonunun UFED 4PC yazılımıyla fiziksel, dosya sistemi ve mantıksal 

kopyaları; iPhone marka A1687 model cep telefonunun ise UFED 4PC ve UFED Physical Analyzer yazılımı ile 

mantıksal ve dosya sistemi kopyaları alınmıştır. Kopyaların alınmasının ardından yapılan işlemlere ait detaylar 

Tablo 1’de sunulmuştur. 
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Şekil 1. UFED Physical Analyzer ekran görüntüsü 

 
Tablo 1. Cep telefonları üzerinde yapılan işlemlere ait detaylar 

 

S.No Yapılan İşlemler 

1 Deneylerde kullanılmak üzere Gmail, Facebook, Dropbox ve Google kullanıcı hesabı oluşturulması. 

 
2 

Hesaplara veri yüklenebilmesi için birtakım kullanıcı davranışlarında bulunulması [e-posta gönderilme- 

si (gmail), kişi listesi, arama kaydı, mesajlaşma (facebook messenger), dosya transferi (dropbox), face- 

book paylaşımları (facebook uygulaması), kullanıcı aktiviteleri (google chrome), kullanıcı bilgileri] 

3 
Cep telefonlarının UFED 4PC 6.3.1.477 yazılımı ile fiziksel (yalnızca LG marka), dosya sistemi ve 

mantıksal kopyalarının alınması. 

4 Alınan kopyaların UFED Cloud Analyzer 7.11.1.2 yazılımı ile incelenmesi. 

5 Alınan kopyaların AXIOM 4.1.0.19966 yazılımı ile incelenmesi. 

6 Yüklenen veriler ile yazılımlardan elde edilen verilerin karşılaştırılması. 

8 
LG marka LG-D802 model cep telefonunun fiziksel kopyasının alınması ve UFED Cloud Analyzer 

7.11.1.2 ile incelenmesi. 

Fiziksel kopya, mobil cihazı inceleme bilgisayarına bağlayıp imzasız kodu veya bir önyükleyiciyi (bootloader) 

telefona göndermeyi ve telefona hafızasını bilgisayara boşaltması talimatını vermeyi içermekte olup, tüm dosya 

sisteminin birebir kopyası (bit-for-bit copy) elde edilmektedir. Fiziksel analiz, silinen veriler dâhil olmak üzere 

bir cihazda bulunan tüm verilerin elde edilmesine imkân vermekte ve çoğu cihazda ayrılmamış alana (unallocated 

space) erişim sağlamayı mümkün kılmaktadır (Zawoad ve Hasan, 2013: 7). Mantıksal kopyada mobil cihaz USB 

kablosu, kızılötesi veya bluetooth aracılığıyla inceleme bilgisayarına bağlanmakta, bilgisayar tarafından bir ko- 

mut mobil cihaza gönderilmekte ve söz konusu komut cihazın işlemcisi tarafından yorumlanmaktadır. Ardından, 

istenen veriler cihazın belleğinden alınmakta ve inceleme bilgisayarına geri gönderilmektedir. Silinen verilere bu 

yöntem aracılığıyla genellikle erişilememektedir (Birk ve Wegener, 2011). Dosya sistemi dökümü ise fiziksel ve 

mantıksal analizin hibrit halde uygulanması olarak nitelendirilebilir. Söz konusu yöntem ile cihazın dosya sistemi 
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elde edilmekte ve işleme aşamasında veriler yorumlanmaktadır. Dosya sisteminin önemli bir sınırlılığı, silinen 

tüm verileri fiziksel bir analizdeki gibi geri getirememesidir (Hay vd., 2011: 5). 

Yapılan deneylere ilişkin işlemler aşağıda sunulmuştur: 

Cep telefonlarının fiziksel, dosya sistemi ve mantıksal kopyaları UFED 4PC adli bilişim yazılımı ile kendi marka 

ve modeli seçilerek alınmıştır. İlk deneyde LG marka cep telefonunun fiziksel kopyası UFED Physical Analyzer 

yazılımı ile Şekil 1’de görüldüğü gibi incelenmiştir. 

Alınan kopya UFED Physical Analyzer’da açıldıktan sonra bulut veri kaynakları seçilmiştir. Ardından hesap 

paketi dışa aktarılarak kullanıcıya ait hesap bilgilerini ve parolaları içerisinde barındıran “.ucae” uzantılı dosya 

(Cellebrite, 2018) Şekil 2’de görüldüğü üzere istenilen konuma çıkarılmıştır. 

 

Şekil 2. Hesap paketinin dışa aktarılması 

Daha sonra bulutta yer alan verilerin yüklenebilmesi için internet bağlantısı olan bir bilgisayarda kurulu UFED 

Cloud Analyzer yazılımı açılmış ve .ucae uzantılı dosya yüklenmiştir. Oluşturulan rapora ait örnek ekran görün- 

tüsü Şekil 3’te sunulmuştur. 
 

Şekil 3. UFED Cloud Analyzer örnek rapor görüntüsü 

Diğer deneylerde LG G2 D802 ve iPhone A1687 model cep telefonlarına ait Android ve iOS mantıksal ve dosya 

sistemi kopyaları UFED Physical Analyzer yazılımı ile incelenmiştir. Daha sonra ise bir önceki deneyde olduğu 

üzere .ucae uzantılı dosya çıkarılmış ve UFED Cloud Analyzer yazılımına eklenmiştir. Yapılan işlemlerin ardın- 

dan bulutta yer alan herhangi bir verinin yüklenemediği tespit edilmiştir. Kopyaların UFED Physical Analyzer 
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yazılımı ile yapılan incelemesinde kopyalardan kullanıcılara ait hesap bilgisi, parola ve belirteçlere ulaşamadı- 

ğından kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Tablo 1’de 1, 2 ve 3’üncü maddede yer alan işlemler yapıldıktan sonra alınan kopyalar AXIOM adli bilişim ya- 

zılımı ile incelenmiştir. LG marka cep telefonunun fiziksel kopyasının AXIOM Process yazılımı ile incelenme 

adımları aşağıda sunulmuştur: 

Uygulamalardan herhangi biri seçildiğinde, uygulamaya ait kullanıcı bilgileri ve parola istenmektedir. Kullanıcı 

adı ve parolasının bilindiği durumlarda “user name and password” seçeneği işaretlenmektedir (Şekil 4.) 
 

Şekil 4. AXIOM Kullanıcı Adı ve Parolanın Girilmesi 

Kullanıcı adı ve parolası girildikten sonra uygulamanın iki faktörlü kimlik doğrulama kodu istediği görülmüştür (İki 

faktörlü kimlik doğrulama, oturum açarken işlemi yapan kişinin aynı kişi olduğunu doğrulamak için ikinci bir işlem 

gerektirmektedir). Başka bir uygulamanın da cep telefonuna SMS göndererek SMS kodunun doğrulamasını istediği 

tespit edilmiştir. Doğrulama kodları girilmeden bulutta yer alan veriler yüklenememiştir. AXIOM yazılımının dezavan- 

tajı olarak güvenlik kodunun geçilmesi için uygulamaya daha önceden girilen telefon numarasının GSM şebekesine 

veya internete bağlı olması gerekmektedir. Ancak söz konusu durum adli bilişim açısından delil bütünlüğünün bozul- 

masına sebep olabilecektir (Şekil 5.). Doğrulama kodları girildikten sonra bulutta yer alan verilere erişim sağlanmıştır. 

Şekil 5. Facebook Uygulamasına Ait SMS Doğrulama Kodu 
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Bulut verilerinin analizinin yapılması için başka bir cihaz üzerinden aynı kullanıcıya ait hesaba giriş yapılarak in- 

ternet üzerinden benzer işlemler yapılmıştır. Daha sonra ise LG marka LG-D802 model cep telefonunun fiziksel 

kopyası alınmış ve UFED Cloud Analyzer ile incelenmiştir. 

4. BULGULAR 
 

UFED Physical Analyzer ile yapılan incelemelerde kullanıcı adı, parola ve belirteçlerin tespit edilebildiği ve 

UFED Cloud Analyzer ile verilere erişim sağlanabildiği; AXIOM yazılımının ise söz konusu işlemlerde iki fak- 

törlü kimlik doğrulama ve SMS doğrulama işlemlerini gerektirdiği görülmüştür. AXIOM yazılımında kullanıcı 

adı ve parolanın girilmesi suretiyle bulutta yer alan verilerin yüklenmesinde gerekli olan doğrulama işlemi adli 

bilişim açısından delil bütünlüğüne zarar verebileceği değerlendirilmektedir. 

UFED Cloud Analyzer ve AXIOM yazılımlarının sadece Android işletim sistemine sahip cep telefonlarında alı- 

nan fiziksel kopyada kullanıcı adı, parola ve belirteçleri tespit ettiği görülmüştür. Mantıksal ve dosya sistemi 

kopyalarının analizi sonucunda kullanıcı adı, parola ve belirteçler belirlenememektedir. Ayrıca UFED Cloud 

Analyzer ve AXIOM yazılımlarının her ikisinin de kullanıcı adı ve parolaların girilmesinin ardından bulutta yer 

alan tüm verileri yüklediği görülmüştür. 

Analizler neticesinde diğer cihazlar üzerinden yapılan işlemlerin de UFED Cloud Analyzer yazılımıyla raporla- 

nabildiği görülmüştür. Bulut üzerinden tespit edilen verilerin hangi cihaz ile yüklendiğine dair herhangi bir veri 

tespit edilememiştir. 

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

Araştırma kapsamında bulut bilişim kavramı, bileşenleri, temel özellikleri ve bulut tabanlı adli bilişim süreci in- 

celenmiş; bulutta yer alan verilere adli bilişim araçlarını kullanmak suretiyle hangi ölçüde erişilebildiğine ilişkin 

tespitlerde bulunulmuştur. Bu kapsamda bulutta yer alan verilerin adli bilişim araçlarıyla elde edilmesi en pratik 

yol olarak gözükmekle birlikte telefonlarda yer alan belirteçlere sadece fiziksel kopyanın alınması neticesinde 

erişilebilmiştir. Mantıksal ve dosya sistemi kopyalarının analizi sonucunda kullanıcı adı, parola ve belirteçler 

tespit edilememiştir. Araştırma neticesinde Bjornson ve Hunter (2016: 3) tarafından yapılan çalışma ile benzer 

sonuçlar elde edilmiştir. Naaz ve Siddiqui (2016: 29) tarafından yapılan ve UFED Cloud Analyzer’ın benzer bir 

yazılımla karşılaştırmalı olarak değerlendirildiği çalışma ile kısmi olarak benzer sonuçlar elde edilmiştir. 

Bulut tabanlı adli bilişim incelemelerinde, bulutta yer alan verilerin uçuculuğu, verilerin kolayca manipüle edi- 

lebileceği veya silinebileceği anlamına gelmektedir. Söz konusu kopya birebir kopya şeklindeki fiziksel kopya 

değildir ve bu sebeple verilerin doğrulanması gerekmektedir. Ayrıca fiziksel kopya alınamadığından silinmiş 

veriler kurtarılamamaktadır. 

Elde edilen delillerin doğrulanmasında standart yasal süreç ve servis sağlayıcı geri dönüşleri eş zamanlı olarak 

kullanılmalıdır. Söz konusu doğrulama işlemi kullanıcının kimliğini doğrulaması sağlanarak, bulut verilerini 

mobil cihazda veya bilgisayarda bulunan verilerle ilişkilendirilerek veya servis sağlayıcılardan gelen veriler ile 

hesap verileri doğrulanarak sağlanabilecektir. 

Bulut hizmetlerini kullanan cihazların incelenmesinde geleneksel adli bilişim incelemelerinden daha fazlası ge- 

rekmektedir. Geleneksel adli bilişim incelemelerinde öncelikle sayısal medyaların açık olup olmamasına göre 

değerlendirme yapılmakta, açık olduğu takdirde uçucu verilerin tespiti ve toplanması ön plana çıkmaktadır. Ar- 

dından delil toplama ve elde etme ile ilgili adımlar sırası ile uygulanmaktadır. Bulut depolama uygulamalarını 

kullanan cihazlarda ise öncelikle bulut servis sağlayıcılarına ilişkin uygulamaların bulunup bulunmadığı araştı- 
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rılmalıdır. Açık bir cihazda parolaların veya kullanıcı oturum bilgilerinin tespiti mümkün olabilmektedir. Elde 

edilen bu veriler sayesinde bulutta bulunan verilere ulaşılabilmektedir. 

Kullanıcılara ait son derece önemli veriler bulut ortamında depolanmaktadır. Dolayısıyla bu alanda yapılacak 

yeni çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda farklı marka, model ve sürümdeki mobil cihazların teste 

tabi tutulması fayda sağlayacaktır. Ayrıca adli bilişim yazılımlarının bulut tabanlı adli bilişim incelemelerini her 

geçen gün artan oranda desteklediği görülmektedir. Bu sebeple çalışma kapsamında yer almayan XRY Cloud ve 

Oxygen Cloud gibi diğer yazılımlar ile de benzer süreç tekrarlanmalı ve sonuçlar karşılaştırılmalıdır. 
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ÖZET 

 

Güvenlik hayatımızın her yerinde yerini aldığı gibi internet ortamında da oldukça önemli bir rol oynamaktadır. 

Siber saldırıların çokça yaşandığı internet ortamında güvenliğimiz her geçen gün azalmakta ve tehdit altına gir- 

mektedir. Maruz kaldığımız siber saldırılar ile kişisel verilerimiz, oturum açma bilgilerimiz, kredi kartı bilgile- 

rimiz ve gizli bilgilerimiz ele geçirilebilir. Bu saldırılar arasında popülaritesini koruyan ve günümüzde çokça 

kullanılan ortadaki adam saldırısı, çeşitli teknikleri ile kullanıcıları tehdit etmektedir. Özellikle erişime açık WiFi 

alanlarını saldırganlar bizzat tercih etmekte ve bu ağa bağlanan kişileri potansiyel kurban olarak görmektedir. 

Ortadaki adam saldırısı ile saldırganlar kendilerini kurban ile hedef ağ arasına koyar ve trafiği kendi üzerinden 

iletir. Aynı ağda bulunan kurbanlar direk hedef ağ olan internete bağlı olduğunu düşünür ama aslında ağ trafiği 

ortadaki adam üzerinden geçmektedir. Saldırgan bu durumdan yararlanarak trafiği okuyabilir ve yönlendirebilir. 

Bu çalışmada ortadaki adam saldırısının çeşitleri teknik yönden incelenmiş ve saldırılardan korunma veya alına- 

bilecek güvenlik tedbirleri sunulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Siber saldırı, Ortadaki adam saldırısı, MITM 

 
TECHNICAL EXAMINATION OF THE MAN IN THE MIDDLE ATTACK 

 
ABSTRACT 

 
Security plays a very important role in the internet environment as well as in every part of our lives. In the internet 

environment, where cyber attacks are common, our security is decreasing day by day and is under threat. With 

the cyber attacks we are exposed to, our personal data, login information, credit card information and confidential 

information can be captured. The man-in-the-middle attack, which remains popular among these attacks and is 

widely used today, threatens users with its various techniques. In particular, attackers personally prefer open WiFi 

areas and see people connecting to this network as potential victims. With a man-in-the-middle attack, the attac- 

kers put themselves between the victim and the target network and forward the traffic over themselves. Victims 

on the same network think that they are directly connected to the target network, the Internet, but in fact, network 

traffic passes through the man in the middle. An attacker can take advantage of this situation to read and redirect traffic. 

In this study, the types of man-in-the-middle attack are examined technically and the security measures that can 

be taken or protected from attacks are presented. 

Keywords: Cyber attack, Man-in-the-middle attack, MITM 
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1. GİRİŞ 
 

Günümüzde gelişen teknolojik alt yapı sistemleri ve internet sayesinde dijital ortamda geçirilen vakit artmakta ve 

iş yükü bu alanda artış göstermektedir. E-ticaret siteleri, sosyal medya platformları, bankacılık hizmetleri, uzaktan 

eğitim ve video konferans gibi sistemlerde saklanan kullanıcı bilgileri, kayıtları ve kişisel bilgiler gibi değerli 

veriler, kötü amaçlı kişiler için hedef haline gelmektedir. Bu özel verilere ulaşmak, sistemleri engellemek ya da 

bozmak için siber saldırılar düzenlenmektedir. Bu saldırılar kişilere, kurum ve kuruluşlara büyük ölçüde zarar 

verebilmektedir. Saldırganlar hedeflemiş olduğu kaynağı ele geçirmek için hedef sisteme zararlı yazılımlar ve 

virüsler göndererek veya internet ağlarına sızarak saldırılar gerçekleştirmektedirler. 

Son zamanlarda popüler olan saldırı türlerinden biri de ortadaki adam (Man-in-the-middle attack, MITM) sal- 

dırısıdır. MITM, saldırganın saldırıya maruz kalan kullanıcı ve kaynağın iletişim ağına gizlice sızarak iletileri 

okuduğu ve değiştirdiği saldırı biçimidir (Meyer ve Wetzel, 2004). Bu saldırıda kritik durum kullanıcının ortada- 

ki adamdan haberi olmamasıdır. Kullanıcı doğrudan ağa bağlı olduğunu zannetmektedir fakat ağ trafiği ortadaki 

adam üzerinden geçmektedir. Bu sayede ortadaki adam kullanıcının bütün ağ verilerini, oturum açma bilgilerini 

ve kişisel birçok verisine ulaşabilmekte hatta değiştirebilmektedir. 

 

Şekil-1. Ortadaki Adam Saldırı Senaryosu 

Ortadaki adam saldırısı, ağ cihazları ve kurban bilgisayarlar arasında yetkisiz erişim yoluyla gizlice veri ya- 

kalama, paketleri izleme ve şifrelenmemiş verileri takip etme ilkesine dayanan saldırı türüdür. OSI modelinde 

MITM saldırıları ikinci katmanında uygulandığı için eğer bir saldırgan başarılı olursa tüm trafik akışını saldırgan 

yönlendirebilir. Buda hakimiyetin sınırsız olduğunu gösterir (Efe ve diğerleri,2019). Başarılı bir MITM saldırısı 

sırasında saldırganın yapabileceği eylemler saldırganın bilgi birikimi ve tecrübesine göre değişkenlik gösterebilir. 

Ağ güvenliğine yönelik iyi bilinen bir saldırı türü olmasına rağmen korunma önlemleri oldukça azdır. 

Bu saldırı ile korsanlar, oturum açma sertifikaları, hesap bilgileri, kredi veya banka kartı numaraları, sosyal med- 

ya ve e-ticaret oturum açma bilgileri gibi bireysel bilgileri almaktadır. Saldırı sadece kişilere yönelik değil büyük 

kurum, kuruluşlar, devlet birimleri, büyük sanayi tesisleri gibi web tabanlı iş yerlerinin hepsine yapılabilir. Bu 

saldırı sırasında elde edilen bilgiler yasa dışı her türlü faaliyette kullanılabilir. 

MITM’nin geçmiş zamanlarda zarara yol açtığı durum oldukça fazladır. 2011 de Hollandalı bir sertifika kurumu 

ortadaki adam saldırı ile hacklenerek iflas başvurusunda bulunmuştur (Zetter, 2011). 2013 yılında Nokia’nın 
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tarayıcısı olan Xpress’in Proxy sunucularındaki HTTPS trafiğinin şifresini MITM ile çözdüğü ve şifreli tarayıcı 

trafiğine açık erişim sağladığı ortaya çıkması sonucu şirket bu konuda önlemler aldığını ifade etmek zorunda 

kalmıştır (Meyer, 2013). 2017 yılında Equifax Uygulaması, MITM açıkları konusundaki çekinceleri yüzünden 

mobil uygulamalarını geri çekmiştir (Cale, 2017). 

Popülaritesi fazla olan bu saldırı kişiler, kurum ve kuruluşlar için büyük zararlara yol açmış ve açmaya devam 

edecektir. Bundan dolayı MITM saldırı çeşitlerinin teknikleri bilinmeli ve korunma yolları uygulanarak önlemler 

alınmalıdır. 

MITM saldırısı ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, Ornaghi ve Valleri (2003) Avrupa’daki bir konferansta 

MITM saldırısını yerel ağda yapılan saldırılar, yerel ağdan geçit kullanarak uzak ağa yapılan saldırılar ve uzak 

ağ saldırıları olmak üzere üç ana başlık altında toplayarak saldırı çeşitlerinden bahsetmiştir. (Meyer ve Wetzel, 

2004) tarafından mobil iletişimde ‘ortadaki adam saldırısı’ hakkında tartıştıkları Evrensel Mobil Telekomünikas- 

yon Sisteminin (UITM) güvenlik protokolü hakkında bir rapor sunmuştur. (Jain ve diğerleri, 2016) da MITM 

hakkında basit bir şekilde işleyişini, hangi toollar ile saldırı yapıldığını, korunma yollarından ve Diffie Helman 

değişiminden bahsetmiştir. “Basit kelimeler ile ortadaki adam saldırısını anlamak” (Mallik, 2018) çalışmasında 

MITM saldırısının 2004 ve 2018 yılları arasında detaylı bir araştırılması yapılmış ve literatüre önemli katkılarda 

bulunmuştur. 2019 yılında yapılan (Efe ve diğerleri, 2019) çalışması ile MITM’nin önemli ve tehlikeli bazı saldı- 

rıları detaylıca anlatılmış, saldırıyı gerçekleştirilen toolar tanıtılmış, Linux ortamında saldırı senaryosu düzenlen- 

miş ve saldırıdan korunma yolları sunulmuştur. Literatür taraması ile görülmüştür ki MITM saldırılarının hepsi 

tek bir kaynak altında toplanmamış ve korunma yollarında detaylıca bahsedilmemiştir. 

2. ORTADAKİ ADAM SALDIRISIN ÇEŞİTLERİ 
 

Alberto Ornaghi ve Marco Valleri 2003 yılında Avrupa’da Blackhat Konferansında MITM saldırısını yerel ağ sal- 

dırıları, yerel ağdan uzak geçit aracılığı ile yapılan saldırılar ve uzak ağ üzerinden yapılabilecek saldırılar olmak 

üzere üç ana başlıkta incelemiştir (Ornaghi ve Valleri, 2003). 

Tablo 1. MITM Saldırı Çeşitleri 
 

Yerel Ağ Saldırıları 

ARP Zehirlenmesi DNS Aldatmacası STP Yönlendirme 

Port Çalma  

Yerel Ağdan Uzak Geçit Aracığıyla Yapılan Saldırılar 

ARP Zehirlenmesi DNS Aldatmacası DHCP Aldatmacası 

ICMP Yeniden Yönlendirme IRDP Aldatmacası Rota Yönlendirme 

Uzak Ağ Üzerinden Yapılan Saldırılar 

DNS Zehirlenmesi Trafik Tünelleme Rota Yönlendirme 

Ortadaki adam saldırısının günümüzde birçok çeşidi bulunmaktadır ancak biz bu çalışmada Ornaghi ve Valle- 

ri’nin sunmuş olduğu saldırı çeşitleri incelenmiştir. 

2.1 ARP Zehirlenmesi (Poisining) 

Adres Çözümleme Protokolü (Adress Resolution Protocol- ARP), İnternet Protokolü (IP) adresini yerel ağda tanınan 

fiziksel bir makine adresiyle eşleştirmek için kullanılan bir protokoldür. Genellikle ARP önbelleği olarak adlandırı- 

lan tablo, her bir MAC adresi ile ona karşılık gelen IP adresi arasında korelasyon oluşturmak için kullanılır. ARP, bu 
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korelasyonu oluşturmak ve her iki yönde de adres dönüşümü sağlamak için protokol kurallarını sağlar. Bu durum, 

ağdaki paket iletişimini tanımlamak ve izlemek için kullanılır (Parameswari ve Suresh, 2010). Arp zehirlenmesi, 

saldırganın ağ içindeki IP ve MAC Adres eşlemelerine müdahale ederek ağ aygıtına ve bilgisayarlara sızması olarak 

tanımlanabilir. Bu saldırıların amacı, hedef sunucunun tüm trafiğini engelledikten sonra, istenen MAC adresini he- 

def ana bilgisayarın IP adresiyle eşleştirmektir. Saldırgan, ağdaki hedef ve ağ cihazının ARP tablolarını zehirleyerek 

tabloya müdahale eder. Yani saldırgan, MAC Adresini hedef bilgisayarın tablosuna “Ağ Aygıtı MAC Adresi” ve ağ 

aygıtı ARP tablosuna “Hedef Bilgisayar MAC Adresi” olarak yazdırırsa başarılı olur. Bu durumda hedef bilgisayar 

ile ağ cihazı arasındaki trafik saldırganın üzerinden geçer (Efe ve diğerleri, 2019). 

 

 

 

Şekil-2. ARP Zehirlenmesi 
 

2.2 DNS Yanıltma (Spoofing) 
 

Alan Adı Sistemi (Domain Name System- DNS), okunabilen internet alan adlarını bilgisayar tarafından okunabi- 

len İnternet Protokolü (IP) adreslerine eşleştirmek için kullanılan uygulama katmanı protokolüdür (Green, 2005). 

İnternetin ilk zamanlarında tasarlanmış bir protokoldür. DNS, alan adlarının IP adreslerine ve tam tersine çözüm- 

lenmesi ve alan adlarıyla ilişkili ek bilgilerin depolanması için kullanılan dağıtılmış bir sistemdir. DNS, ana su- 

nucular en üstte olacak şekilde hiyerarşik bir DNS sunucular kümesinde düzenlenir. Her DNS sunucusu, altındaki 

isim sunucuları da dahil olmak üzere etki alanıyla ilgili bilgileri tutar (Steinhoff ve diğerleri). Ancak, bu protokol DNS 

önbellek zehirlenmesi, DNS yükseltme saldırıları (MacFarlanda ve diğerleri , 2017) ve DNS sorgusu taşma- sı gibi 

saldırılara karşı savunmasızdır (Zargar ve diğerleri, 2013). Tüm bu saldırılar, ağ trafiğini değiştirerek veya o IP 

Adresini değiştirerek sunucularının kontrolünü ele geçirilmesine olanak sağlar, bu durum kullanıcıların giz- 

liliğini ve bütünlüğünü tehlikeye atar. Kötü niyetli bir saldırgan, bu güvenlik açığından yararlanabilir ve kurbanın 

paket isteğini istediği zaman değiştirmesine veya yeniden yönlendirmesine olanak tanır. Böylece kullanıcılar, 

büyük bir veri kaybına yol açabilecek kötü niyetli bir sunucuya başvurabilirler (Abdelmajid ve diğerleri, 2020). 
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Şekil-3. DNS Yanıltma 
 

2.3 STP Yönlendirme (Mangling) 
 

Kapsayan Ağaç Protokolü (Spannig Tree Protocol- STP), bir IEEE 802.1 standartıdır (Wojdak, 2003) . Trafikteki 

anahtarlayıcı da dahil olmak üzere tüm köprü cihazlarında yazılım bazında spanning-tree algoritması kullanarak 

herhangi bir LAN segmenti arasında iletişimin sağlıklı olması ve sadece tek bir aktif bağlantı kalması için bazı 

portları bloklamaya yarar. Aynı zamanda duraklar arasında birden çok aktif yol bulunmasıyla meydana gelebilecek 

döngüleri de engeller (İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013). Saldırgan yüksek önceliğe sahip Köprü Protokolü 

Veri Birimleri (BPDU) kullanarak, anahtarlamalı ağa kolayca istek gönderilebilir. Bunu her 2 saniyede bir yapmak 

saldırganın kök seçimlerini kazanmasına ve onu STP aktif topolojisinin yeni rootu olarak yerleştirmesine olanak ta- 

nır (Trejo ve diğerleri, 2006). Bu sayede saldırgan, temel köprüyü ele geçirerek trafiğin çoğunu ele geçirebilecektir. 

Şekil-4. STP Manipülasyonu/Yönlendirmesi 
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2.4 Port Çalma (Stealing) 

Bu saldırı tekniği sadece yerel ağda kullanılması amaçlanmıştır. ARP zehirlenmesi etkili olmadığında kullanılır. 

Örneğin statik eşlenmiş ARP’lerin kullanıldığı zamanlarda ortamı dinlemek için kullanılabilir (Padmavathi ve 

Banu, 2019). Port çalma, bir yerel alan ağ anahtarının, o anahtardaki amaçlanan bağlantı noktasından çalarak 

başka bir ana bilgisayara gitmesi gereken paketleri engellemeye çalıştığı saldırı türüdür. Saldırgan, anahtarı yön- 

lendirme tablosunu değiştirmeye zorlamak için kurbanın çalınan MAC adresini kullanarak kurbanın bilgisayarına 

gönderilen paketlerin saldırganın bağlı olduğu bağlantı noktasına erişmesine neden olur (Alzubaidi ve diğerleri, 

2012). Bu noktadan sonra saldırgan paketlerdeki bilgileri okuyabilir, gecikmeye neden olabilir veya paketleri 

kurbana ulaşmadan bırakabilir. 

 

Şekil-5. Port Çalma 
 

2.5 DHCP Yanıltma (Spoofing) 
 

Dinamik Ana Bilgisayar Yapılandırma Protokolü (Dynamic Host Configuration Protocol -DHCP), ağda bulunan 

cihazların IP adresi, ağ maskesi, ağ geçidi ve DNS adresini otomatik atamak için kullanılan bir protokoldür. 

Bootstrap Protokolünden (BOOTP) geliştirilmiştir (Droms, 1997). DHCP tarafından dağıtılan adresler, ana bil- 

gisayarlara kalıcı olarak atanmaz, yalnızca belirli bir süre için kiralanır. Ana bilgisayar kapatılırsa veya ağdan 

çıkarılırsa, adres yeniden kullanım için aralığa döndürülür. DHCP istemcisinden kimlik doğrulamasını zorunlu 

kılmadığından, DHCP savunmasız ve güvenli olmaya bilir. Bu protokole çeşitli şekillerde saldırılabilir; bazı sal- 

dırganlar hizmeti çökertmek için belirli yazılım kodu hatalarını hedefleyebilirken, diğerleri DHCP istemcileri 

için sunucu IP bağlamaları ve kapsam tanımları gibi yanlış ayarlar sağlamak için DHCP yapılandırmasından ya- 

rarlanmaya çalışabilir. DHCP yanıltma saldırısı, hedeflenen bir ağda sahte DHCP sunucusu olarak da bilinen bir 

DHCP Rogue sunucusu çalıştırılarak yapılır (Aldaoud ve diğerleri, 2021). Başlangıçta, sahte bir DHCP sunucusu 

bir saldırgan tarafından eklenebilir. Genellikle, yetkili bir DHCP sunucusu içeren bir ağa sahte bir DHCP sunucu- 

su sunulur. Sonuç olarak, istemci DHCP mesajlarını yanıtlarken bir yarış durumu ortaya çıkar. DHCP istemcisi, 

bağlama bilgilerini yapılandırmak için ilk gelen mesajı kullanır. DHCP korsan sunucusu, saldırganın istemcinin 

ağ trafiğini engellemesini sağlamak için meşru istemcilere yanlış ve yetkisiz bağlama bilgileri sunan bir ortadaki 

adam saldırısı oluşturur (Abri, 2015). 
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Şekil-6. DHCP Yanıltma 

 
2.6 ICMP Yeniden Yönlendirme (Redirect) 

 

İnternet Kontrol Mesaj Protokolü (Internet Control Message Protocol- ICMP) hata mesajları ve TCP/IP’nin kendi 

mesaj trafiği amaçları için kullanılır. Hataları raporlamak için kullanılan kontrol amaçlı kullanılan bir protokol- 

dür. Genel olarak sistemler arası kontrol mesajları ICMP üzerinden aktarılır (Postel, 1981) (Mogul ve Postel, 

1985). ICMP yeniden yönlendirmesi normalde bir ağ içindeki yönlendiriciler veya ana bilgisayar olmayan dü- 

ğümler için ayrılmış bir görevdir. Ancak, ARP paketlerinde olduğu gibi, bir saldırgan bunları belirli bir mesaj- la 

oluşturabilir. Ortadaki adam ICMP yeniden yönlendirme tekniğini kullanarak hedefe yönlendirme tablosunu 

ICMP tipi 5 ve 0 koduyla değiştirme talimatı verir. Saldırgan tarafından geçersiz bir düğümden geçmek veya 

kontrolü altındaki bir düğümü yönlendirmek için DoS saldırı tekniği kullanılabilir (Robbie). ICMP yönlendirme 

paketleri yönlendiricilerden gönderilmek üzere tasarlandığından, ana bilgisayar bunları varsayılan olarak kabul 

edecek ve saldırgan trafiği kontrol edebilecektir. 

 

Şekil-7. ICMP Yeniden Yönlendirme 
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2.7 IRDP Yanıltma (Spoofing) 

Yönlendirici Keşif Protokolü (ICMP Router Discovery Protocol- IRDP), bilgisayar ana bilgisayarlarının yerel 

alan ağlarındaki yönlendiricilerin varlığını ve konumunu keşfetmesi için kullanılan protokoldür. IRDP, yönlen- 

dirme bilgilerini manuel olarak yapılandırma ihtiyacını ortadan kaldırır. Başlangıçta. IRDP protokolü, yönlendir- 

me tablosundaki düğüm için yolun mevcut olup olmadığını kontrol etmelidir ve protokol, onu güvenilir bir dü- 

ğüm olarak almak için tanıdık rotayı bulursa, paket hedef düğüme gönderilir (Al-Refai, 2020). Düğüm aldığında, 

bu yönlendirme tablosunu değiştirebilir ve düğüm, mesajın gerçekliğini doğrulamaz. 

Kötü niyetli bir kullanıcı yönlendiricinin kendisine zarar verebilir, bir bilgisayar korsanı sunucu tarafından sağla- 

nan varsayılan yolu değiştirebilir, böylece saldırgan verileri koklayabilir (Glăvan ve diğerleri, 2020). 

 

Şekil-8. IRDP Yanıltması 
 

2.8 Rota Yönlendirme (Route Mangling) 
 

Rota yönlendirme saldırısında saldırgan, internet ortamında belirli bir ana bilgisayar için iyi bir metriğe sahip 

yönlendirici gibi davranarak ağ geçidi için sahte paketler oluşturur. Oluşturulan ağ maskesi diğer rotalara karşı 

kazanacak kadar büyük olmalıdır (Ornaghi & Valleri, 2003). 

 
Şekil-9. Rota Yönlendirme 

Şekil 8'de görüldüğü üzere, saldırganın hedefi paketleri hedefe göndermektir. Geçit en iyi yolun AT olduğunu 

bilmektedir bundan dolayı AT üzerinden gönderemez. Saldırgan rota yönlendirmesi yaparak tünelleme ile rotayı 

AT2 üzerinden gösterir ve saldırıyı gerçekleştirir. 
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2.9 Trafik Tünelleme (Traffic Tunneling) 

Saldırganın saldırıyı başlatabilmesi için ağ üzerinde dağıtılmış ve kriptografik anahtarlara sahip çok sayıda güç- 

lü ve zararlı düğümlere sahip olmalıdır. Saldırgan bu tür saldırıları, kendilerini ağda doğrulaması gerekmeyen 

birkaç güçlü rakip düğüme yani harici düğümlere sahip olarak gerçekleştirebilir. Ağda kontrol trafiği örnekleri 

yönlendirme, bir düğümün canlılığının izlenmesi, topoloji keşfi ve dağıtılmış konum belirleme olarak verilebilir 

(Issa ve diğerleri, 2012). Saldırgan trafik kontrol saldırısı yapmak istediğinde, kontrol trafiğinin bir yerden diğe- 

rine gizlice tüneller ve bu duruma trafik tünelleme denilir. 

Şekil-10. Trafik Tünelleme 

 
3. ORTADAKİ ADAM SALDIRISINA KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER 

 

Ortadaki adam saldırı çeşitlerinden bahsettik. Çoğu saldırıda saldırgan kendini kurban ve hedef arasına koy- 

makta, trafiği yönlendirmekte ve izlemektedir. Bu saldırı görüldüğü üzere çok çeşitli ve tehlikeli sonuçlara yol 

açabilmektedir. Bu çalışmada her bir saldırının korunma yolundan bahsetmek yerine genel korunma yollarından 

bahsettik. Ortadaki adam saldırısından genel anlamda korunmak için aşağıdaki önlemler alınabilir. 

• ARP saldırılarını önlemek adına işletim sistemi önbelleğine statik arp girişleri yapılabilir ancak bu durum 

büyük ağlar için çok kullanışlı olmayabilir. ARP trafiğini izlemek için üçüncü parti uygulamalar kulla- 

nılarak atak olması durumunda haber alınabilir. Ağdaki trafikler şifrelenmelidir. Paketler yakalansa bile 

okunamayacaktır. Özel VPN kullanımı ARP saldırılarının önüne geçecektir. Bazı ARP saldırılarında, sal- 

dırganın MAC adresini ve kurbanın IP adresini içeren ARP paketleri LAN üzerinden gönderilir. Bu gelen 

paketleri filtreleme yaparak hedefe ulaşması engellenebilir. Ek olarak, ağı daha küçük VLAN’lara bölmek 

ve yetkili kullanıcıları dışarıdan soyutlamak, ARP zehirlenmesi saldırısında bir nebzede olsa etkili olabilir. 

• DNS sunucularının saldırı anındaki etkisini en aza indirmek için aynı türdeki sorgular önbelleğe alınabilir. 

İzinsiz giriş tespit sistemlerinin güvenilir şekilde yapılandırılmış IDS sistemleri ile birçok DNS ve 

ARP saldırıları tespit edilebilir ve engellenebilir. Son derece hassas ve güvenilir sistemler için DNS’e 

güvenmemek iyi bir uygulama olabilir. 
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• Parola ile ilişkilendirilmemiş açık alan (kafe, havaalanı, vb.) WiFi bağlantılarını kullanmamak gerekir. Kişisel 

kullanımınızda olan ev ve işyerinizdeki WiFi ağlarının şifrelerini güvenli şifreleme ilkelerine göre oluşturmak 

gereklidir. Ağdaki olağan dışı durumları tespit etmek için trafik kalıpları belirli zamanlarda kontrol edilmelidir. 

Ağ kullanıcıları güçlü parola seçmeli ve belirli zamanlarda bu parolaları değiştirmelidir. Mümkün mertebe 

birçok sistemde çok faktörlü doğrulama sistemleri kullanılmalıdır. E-posta adreslerine gelen parola ve oturum 

açma bilgilerinizi güncellemenizi isteyen oltalama saldırılarına veya kimlik avı saldırılarına dikkat edilmelidir. 

• İnternet üzerinde girilen sitelerin HTTPS olmasına dikkat edilmeli ve HTTPS siteleri tercih edilmelidir. 

Güvenli olmayan ve uyarı veren sitelerden uzak durulmalıdır. Kullanılan ağda yetkisiz erişimleri 

engellemek için güçlü güvenlik duvarları ve protokoller olduğundan emin olunmalıdır. Güncel ve lisanslı 

siber güvenlik yazılımları tercih edilmeli korsan yazılımlardan uzak durulmalıdır. 

• Kişisel kullanımda olan bilgisayarlarda anti virüs programı bulundurulmalı ve belirli periyotlarda tarama 

yapılmalıdır (Efe ve diğerleri, 2019) (Mallik, 2018) (Turhost Blog, 2021). 

4. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 

Ortadaki adam saldırısına ilişkin çalışmalar ve saldırıya ilişkin teknik incelemeler sonucunda görülmüştür ki ağda 

çeşitli katmanlarda çeşitli protokollere saldırı düzenlemektedir. Bu saldırı yöntemlerini aynı ağda, yerel ağdan geçit- 

ler kullanarak uzak ağlara ve direk uzak ağlara erişim üzerinden gerçekleştirmektedir. Bazı protokollerde yanıltma 

yöntemleri, aldatma yöntemleri, yönlendirme ve çalma yöntemleri ile trafiği kontrol etmiş, engellemiş ve hatta 

manipüle etmiştir. Saldırganlar tarafından çokça kullanılan MITM saldırıları günümüzde hâlen çok aktif olarak kul- 

lanılmakta ve yeni yöntemler ile denenmektedir. Bu çalışmada MITM saldırılarının çok kullanılan tekniklerinden 

ve bu tekniklere karşı alınabilecek bazı genel önlemler ve dikkat edilmesi gereken bazı hususlardan bahsettik. 

Ortadaki adam saldırısı nedire odaklandığımız bu çalışmada gördük ki bu saldırı önlem alınmaz ise birçok tehlikeyi 

beraberinde getirecektir. Saldırganın ağı ele geçirmesi veya yönlendirmesi ile kişilerin, kurumların veya kuruluşların 

kişisel ve gizli verilerde dahil birçok bilgiye kadar ele geçirilmesi söz konusudur. Saldırgan alacağı her bir veri ile 

çeşitli suçlar işleyebilir belkide darkweb gibi ortamlarda verileri satışa çıkarabilir. 

Bu araştırmanın geliştirilmesi ve literatüre katkı sağlaması için ortadaki adam saldırıları çeşitleri çok ayrıntılı bir 

şekilde incelenebilir. Aynı zamanda kişiler üzerinde farkındalık oluşturmak için çeşitli gruplara çeşitli ölçekler 

yapılabilir. Günümüzde oldukça gelişen yapay zekâ ve derin öğrenme teknikleri ile MITM saldırıları tespit etme 

ve önleme yöntemleri araştırılabilir. LiFi teknolojisi ayrıntılı bir şekilde araştırılıp ortadaki adam saldırısı üzerin- 

deki etkisi araştırılabilir. 
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ÖZET 

 

Bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bu sistemlerin aktif kullanıcı sayılarında da artış yaşanmıştır. Hayatı 

idame ettirirken bireyler tarafından kullanılan çoğu fiziksel ortam yerini dijital platformlara bırakmıştır. Eğitim, sağ- 

lık, ticaret gibi sistemlerin dijital platformlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi ile birlikte geleneksel olarak nitelendirilen 

ve işlenen çoğu suç tipi siber suç şeklini almıştır. Bilişim teknolojisi ögelerinin bu denli kullanılması, hayatın içinde 

önemli ölçülerde yer alması; kullanıcıların bahsi geçen siber suçlarla karşı karşıya kalma olasılığını artırmaktadır. 

Araştırmada yukarıda bahsi geçen siber suçlar içerisinde yer alan siber zorbalık kavramından hareketle; siber zorbalık 

duyarlılığına ilişkin alanyazın çalışmaları üzerinde durulmuştur. Siber zorbalık duyarlılığı; elektronik iletişim araçları 

üzerinden gerçekleşecek tehditlere karşı farkında olmak, tehditler oluşmadan önlemlerin alınmasını sağlamak gibi 

davranışlara sahip olma durumu olarak tanımlanmaktadır. Siber Zorbalık Duyarlılığının çeşitli değişkenler bağlamın- 

da incelenmesi ve analiz edilmesi mümkündür. Alanyazındaki çalışmalar incelendiğinde siber zorbalık duyarlılığı; 

bilgisayar öz-yeterlik algıları, Facebook kullanım amaçları, riskli davranış, suça maruziyet, tehlike algısı, ebeveyn ve 

akran İlişkileri, algılanan sosyal destek, sosyodemografik özellikler, psikometrik özellikler gibi çeşitli değişkenler ile 

ilişkilendirilmiştir. Bu ilişki düzeylerinin belirlenmesi sürecinde ilişkisel tarama yöntemi kullanılmıştır. 

Alanyazın çalışmalarının sonuçlarının değişken olması; Siber Zorbalık Duyarlılık düzeylerinin belirlenmesinde 

cinsiyet değişkeninin etkisinin anlamlı bir sonucunun sabitte mümkün olmayacağını göstermiştir. Aynı şekilde 

“anne-baba öğrenim düzeyleri, anne-baba sağ olma hali, ailenin aylık gelir düzeyi, yaş, ” gibi sosyodemografik 

özelliklerin siber zorbalık duyarlılığı ile ilişkilendirilmesi, seçilen örnekleme göre farklılık göstermektedir. Di- 

ğer taraftan; internet kullanım düzeyleri, internet kullanım amaçları, kullanılan sosyal medya hesabı sayısı gibi 

değişkenler, siber zorbalığa maruz kalma, siber zorbaca davranışlarda bulunma ve en nihayetinde siber zorbalık 

duyarlılığına sahip olma konularında önemli derecede etkendir. Gelecekteki çalışmalarda farklı değişkenler üze- 

rine eğilmek ve etkisini incelemek faydalı olacaktır. 

Anahtar kelimeler: Siber Zorbalık, Geleneksel Zorbalık,Siber Zorbalık Duyarlılığı 
 

ABSTRACT 
 

With the development of information technologies, the number of active users of these systems has also inc- 

reased. Most physical environments used by individuals when maintaining life have been replaced by digital 

platforms. Along with the realization of systems such as education, health, trade through digital platforms, most 

types of crimes that are traditionally characterized and committed have taken the form of cybercrime. Such a use 

of information technology elements is an important part of life; it increases the likelihood that users will face the 

aforementioned cybercrime. 
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Based on the concept of cyberbullying included in the above-mentioned cybercrime, the research focused on the 

work of the literature on the sensitivity of cyberbullying. Cyberbullying sensitivity is defined as having behaviors 

such as being aware of threats that will occur through electronic communication tools and ensuring that precau- 

tions are taken before threats occur. It is possible to examine and analyze the Sensitivity of Cyberbullying in the 

context of various variables. When the studies in the literature are examined, the sensitivity of cyberbullying; 

computer self-efficacy perceptions have been associated with various variables such as Facebook usage goals, 

risky behavior, exposure to crime, danger perception, parent and peer relationships, perceived social support, so- 

ciodemographic characteristics, psychometric properties. In the process of determining these relationship levels, 

the relational screening method was used. 

The fact that the results of the literature’s studies were variable showed that a significant result of the effect of the 

gender variable on determining the sensitivity levels of Cyberbullying would not be possible in the constant. Li- 

kewise, the correlation of sociodemographic characteristics such as parental education levels, parental health status, 

family monthly income level, age,” with cyberbullying sensitivity differs according to the selected sample. Otherwi- 

se; variables such as internet usage levels, internet usage purposes, number of social media accounts used, exposure 

to cyberbullying, engaging in cyberbullying behaviors and ultimately having cyberbullying sensitivity are important 

factors in the subjects. In future studies, it will be useful to focus on different variables and study their effect. 

Keywords: Cyberbullying, Traditional Bullying, Cyberbullying Sensitivity 
 

1. GİRİŞ 

Günümüz dünyasında belli başlı (eğitim, sağlık ve ticaret gibi) sistemlerin hizmetlerini kullanıcısına ulaştırabil- 

mesi için kullandığı araçlarının sanal ortamlara taşınmasıyla birlikte mevcutta var olan dijitalleşme süreci hızlan- 

mıştır. Çağın bu denli dijitale yönelmesi ile dijital platformlara aktif olarak dâhil olan kullanıcı sayıları da artış 

göstermiş, toplumsal bir yöneliş yaşanmıştır. Dijitalleşme sürecinin birçok faydasının olmasının yanı sıra elbette 

ki mevcutta gerçekleştirilen çoğu suç tipi yine bu sanal ortamlara taşınmıştır. 

Dijital platformların kullanım durumundaki artışlar (zorunluluk yahut isteme-tercih etme hali) beraberinde bahsi 

geçen sanal suçlarla karşılaşma olasılığını da artırmıştır. Bu noktada, sanal ortamlarda işlenen suçlar arasında 

sayılan ve araştırmanın konusunu oluşturan “Siber Zorbalık” hakkında bilgi verilecektir. 

Siber Zorbalık, bir ya da daha çok kişinin dijital platformlar vasıtasıyla savunmasız bir kişi ya da bir zümreye 

yönelik, bilerek ve isteyerek yönelttiği karalama, dışarıda bırakma, aşağılama, kötüleme veya korkutma gibi 

davranışları içerir. Siber zorbalık gelişen teknolojiler sonucunda çoğu sistemin işleyiş mekanizmalarının dijital 

platformlar kanalıyla gerçekleşmesiyle; bu mecraların aşırı ve denetime tabi olmaksızın kullanımına bağlı olarak 

yaygın şekilde okul çağındaki çocuklar ve ergenler arasında görülmektedir (Ersoy 2020). 

Ancak yapılan çalışmalar göstermektedir ki; siber zorbalığın mağdurlarını veya aktörlerini yalnız çocuklarla 

sınırlandırmak yanlıştır; siber zorbalık her yaş grubundan insanın karşılaşabileceği bir kavramdır (Dülger 2020). 

Siber Zorbalık Duyarlılığı ise; dijital platformlarda karşılaşılabilecek zorbaca davranışların ne olduğu hakkında 

bilgi sahibi olma, karşılaşılabilecek tehditlerin farkında olma, oluşabilecek bu tehditlere karşı önceden önlem 

alma, zorbaca davranışlarla karşılaşıldığında nasıl müdahale edileceği hakkında bilgi sahibi olma gibi davranış- 

ları içerir (Tanrıkulu, Kınay ve Arıcak 2013). 

Araştırmanın konusunu, dijital ortamlarda gerçekleştirilen, işlenmesi halinde 5237 Sayılı TCK hükümleri gere- 

ğince cezalandırılmasının hüküm olunacağı; Siber Zorbalık kavramından hareketle; ‘Siber Zorbalık Duyarlılık- 

larına İlişkin Alanyazın İncelenmesi’’ oluşturmaktadır. 
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2. AMAÇ, ÖNEM VE SINIRLILIKLAR 

 
2.1. Amaç 

 

Günümüzde, bahsi geçen sistemlerin (Eğitim, Sağlık, Ticaret, vb.) faaliyetlerini gerçekleştirirken kullandıkları 

araçların dijitalleşmesi ile birlikte; pek tabii ki bu sistemlerin hizmetleri ulaştırmada görevli araçlarında prob- 

lemler artmış; bu araçlarda gerçekleşen sanal-siber suç olarak nitelendirilen davranışları inceleyen araştırmaların 

sayıları da artırmıştır. 

Dijitalleşmenin gündemde olmasının yanı sıra küresel nitelikteki Covid-19 salgını kaynaklı, kişilerin çoğunlukla 

dijital kanallarda faaliyete yönelmesi sonucunda yaşanan suç artışları bu konunun son derece önem arz etmekte 

olduğunun göstergesidir. Bu noktadan hareketle araştırma siber zorbalık duyarlılıklarına ilişkin yapılan çalışma- 

lara odaklanmıştır. Mevcutta var olan çalışmalar incelendiğinde duyarlılığa dair yapılan çalışmaların sınıflandı- 

rılması hususunda eksiklik olduğu tespit edilmiştir. Bu çerçevede; araştırmanın problem cümlesi, “Siber zorbalık 

duyarlılığına ilişkin alan yazındaki çalışmalar nelerdir?” şeklinde oluşturulmuştur. 

Araştırmada amaç; siber zorbalık duyarlılığına ilişkin alanyazında yapılmış çalışmaları incelemek, analizini ya- 

parak çıkarımlarda bulunmak, gelecek çalışmalara katkıda bulunmaktır. 

2.2. Önem 
 

Özgür Erdur Baker ve Fatma Kavşut tarafından yapılan çalışmada siber zorbalık kavramının gelecekte daha da 

önem kazanacağı ve böylece gündemde fazlaca yer edineceği konuları üzerinde durulmuştur; nitekim üzerinden 

14 yıl geçmiş ve araştırmacıların üzerinde durdukları konular bilişim teknolojilerinin gelişmesiyle ve daha fazla 

kullanılmasıyla tam olarak vurgulandığı gibi olmuştur (Kavşut ve Baker 2007). 

Bu bilgiler ışığında araştırmanın önemi, mevcutta yapılan çalışmalarda tespit edilen eksikliklerle birlikte gelecek 

çalışmalara yönelik faydalı olmasıdır. 

2.3. Sınırlılıklar 

Araştırma, alan yazında mevcutta var olan on dört(14) çalışma ile sınırlandırılmıştır. Bu çalışmalar yüksek lisans 

tezlerinden ve dergilerde yayınlanmış makalelerden oluşmaktadır. 

3. YÖNTEM 

 
3.1. Araştırma Modeli 

 

Araştırma, mevcutta var olan çalışmalar üzerinde betimsel araştırma modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 
 

3.2. Verilerin Toplanması ve Analizi 

Araştırma verileri, 12 Haziran - 1 Eylül tarihleri arasında dergilerde yayınlanmış makaleler Google Akademik 

aracılığıyla, yüksek lisans tez yayınları için ise Ulusal Tez Arama sitesi kullanılarak internet üzerinden elde edil- 

miştir. Bu çalışma süresi içerisinde haftanın belli günlerini kapsayacak şekilde; günlük minimum bir maksimum 

üç oturumda araştırma tamamlanmıştır. 
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4. BULGULAR VE YORUM 

 
4.1 Bulgular 

Mevcuttaki çalışmalar incelendiğinde; (araştırmada kullanılan yöntemler çoğunlukla aynı olmakla birlikte); de- 

ğişkenler arası ilişkiyi belirlemek amacıyla kullanılan ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Siber Zorbalık Du- 

yarlılığı belirlenmesi için Osman Tolga Arıcak, Taşkın Tanrıkulu ve Hüseyin Kınay (2011), tarafından geliştirilen 

Siber Zorbalık Duyarlılığı Ölçeği kullanılmıştır. Veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. 

Mevcutta var olan çalışmalar Siber Zorbalık Duyarlılığını çeşitli değişkenler bağlamında incelemiştir. Çalışmalar 

bu değişkenler açısından ele alınacak olursa; 

• 306 üniversite öğrenci ile gerçekleştirilen çalışmada Siber Zorbalık Duyarlılığı ile cinsiyet, sınıf, anne-baba eğitim 

durumu, günlük internet kullanım sıklığı, kullanılan sosyal ağ sayısı arasındaki ilişki belirlenmiştir (İğdeli 2018). 

• 368 lise öğrencisi ile gerçekleştirilen çalışmada ilişkisel taramam modelinin yanı sıra kesitsel modelden 

de yararlanılmıştır. Siber Zorbalık Duyarlılığı ile Riskli Davranış, Korumacı Davranış, Suça Maruziyet ve 

Tehlike algısı ile çeşitli değişkenler arasında ilişki belirlenmiştir (Kınay 2012). 

• 352 BÖTE öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilen çalışmada Siber Zorbalık Duyarlılığı ile bilgisayar 

öz-yeterlik algıları arasında ilişki incelenmiştir (Dikmen 2015). 

• 344 üniversite öğrencisi katılımı ile gerçekleştirilen çalışmada, Siber Zorbalık Duyarlılığı ile cinsiyet, yaş, 

sınıf ve bölüm değişkenleri arasındaki ilişki belirlenmiştir (Kaya 2014). 

• 346 öğretmenin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada Siber Zorbalık Duyarlılığı ile medeni durum, yaş, 

eğitim düzeyi gibi değişkenler arasında ilişki belirlenmiştir (Yıldırım, et al. 2019). 

• 831 lise öğrencisi ile gerçekleştirilen çalışmada Siber Zorbalık Duyarlılığı ile ailenin ortalama geliri, in- 

ternette geçirilen günlük ortalama süre, internete erişim sıklığı değişkenleri iler arasındaki ilişki incelen- 

miştir (Kırcallıoğlu 2019). 

• 747 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilen çalışmada Siber Zorbalık Duyarlılığı ile cinsiyet, sınıf, anne-ba- 

ba eğitim düzeyi, bilgisayara sahip olma durumu gibi değişkenler açısından incelenmiştir (Gündüz, Akgün 

ve Özgür 2020). 

• 381 ortaokul öğrencisi ile gerçekleştirilen çalışmada Siber Zorbalık Duyarlılığı ile Sağlık algısı değişken- 

leri arasındaki ilişki belirlenmiştir (Hendekci ve Kadiroğlu 2020). 

• 439 lise öğrencisi ile gerçekleştirilen çalışmada Siber Zorbalık Duyarlılığı ile Siber Mağduriyet düzeyleri 

arasında ilişki belirlenmiştir (Sezgin Nartgun, Uylas ve Yerlikaya 2016). 

• 1752 ortaokul ve lise öğrencisi ile gerçekleştirilen çalışmada Siber Zorbalık Duyarlılığı ile aile yapısı, tek- 

noloji kullanımı, cinsiyet ve sınıf değişkenleri ile arasındaki ilişki belirlenmiştir (Bridge ve Duman 2019). 

• Önlisans ve lisans öğrencileri ile gerçekleştirilen çalışmada Siber Zorbalık Duyarlılığı ile cinsiyet ve 

öğrenim düzeyi arasındaki ilişki belirlenmiştir (Çakmak ve Aktan 2015). 

• 296 öğretmen adayı ile gerçekleştirilen çalışmada, Siber Zorbalık Duyarlılığı ile cinsiyet ve bölüm değiş- 

kenleri arasındaki ilişki belirlenmiştir (Uysal, et al. 2014). 

• Üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen çalışmada Siber Zorbalık Duyarlılığı ile cinsiyet ve bölüm 

değişkenleri arasındaki ilişki belirlenmiştir (Adnan ve Ata 2016). 

• Yaşları 10 ile 55 arasında 1590 çevrimiçi sosyal ağ oyuncusu ile gerçekleştirilen çalışmada Siber Zorbalık 

Duyarlılığı ile Facebook kullanım amacı arasındaki ilişki belirlenmiştir (Doğan , Çaka ve Şahin 2016). 
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4.2 Yorumlar 

 
4.2.1 Siber Zorbalık Duyarlılığı İle İlişkilendirilen Değişkenler Sınıflandırması 

• Örneklem Tercihine Göre Sınıflandırma 

Şekil-1. Siber Zorbalık Duyarlılığına İlişkin Alanyazındaki Mevcut Çalışmaların Örneklem Tercihi 

Çalışmalar incelendiğinde örnekleme dâhil edilen yaş gruplarının düzensiz dağıldığı gözlenmektedir. Şekil1 de 

yer alan ergen grubu ortaokul ve lise öğrencilerini kapsamaktadır. Öğretmen adayları ve üniversite öğrencisi ör- 

neklem grupları üniversite öğrencisi olarak değerlendirilmiştir. Ancak 10-55 yaşları arasında belirlenen çevrimiçi 

oyuncusu ayrı bir grup olarak ele alınmıştır. 

Tüm verilenler ışığında; ergen ve üniversite öğrencilerinin örneklem tercihinde eş oranda olduğu tespit edilmiştir. 

Sebebi ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitim hayatları boyunca “çoğu bilişim teknolojisi aracını küçük 

yaşlardan itibaren kullanıyor olması” çıkarımında bulunmak yanlış olmayacaktır. 

• Öğrenim Düzeylerine Göre Sınıflandırma 

 

 

Şekil-2. Siber Zorbalık Duyarlılığına İlişkin Alanyazındaki Mevcut Çalışmaların Tercih Ettiği 

Örneklemin Öğrenim Düzeyleri 
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Örneklem grubu olarak üniversite öğrencisi seçilen çalışmalardan(6) sadece bir çalışma önlisans öğrencilerini 

örnekleme dâhil etmiştir. Harici bütün çalışmalar örneklem grubu olarak lisans öğrencilerini tercih etmiştir so- 

nucuna ulaşılabilir. 

• Üniversite Bölümüne Göre Sınıflandırma 

Şekil-3. Siber Zorbalık Duyarlılığına İlişkin Alanyazındaki Mevcut Çalışmaların Tercih Ettiği Örneklemin 

Üniversite Bölüm Türleri 

Alanyazın incelendiğinde %43 oranında, örneklem olarak tercih edilen üniversite öğrencisi bölümlerine göre 

sınıflandırıldığında; çoğunluğun eğitim fakültesi öğrencisi olduğu tespit edilmiştir. 

Eğitim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında dijital platformları sıklıkla kullanan öğretmen adaylarının, si- 

ber zorbalıkla karşılaşma olasılıklarının yüksek olacağı öğrenci gruplarının gelecekteki öğretmenleri olacakları 

düşünülecek olunursa; bu örneklem grubunun sıklıkla neden tercih edildiği sorusuna cevap verilmiş olacaktır. 

• Mevcut Çalışmalarda Siber Zorbalık Duyarlılığı İle İlişkilendirilen Tüm Değişkenler 
 

 
Şekil-4. Siber Zorbalık Duyarlılığına İlişkin Alanyazındaki Mevcut Çalışmalarda Duyarlılık İle İlişkilendirilen 

Tüm Değişkenler 
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Çalışmalardaki Siber Zorbalık Duyarlılığı ile sayılan tüm değişkenler arasındaki ilişkinin belirlenmesi hedefi araş- 

tırmanın bulgular kısmında belirtilmiştir.(Bknz 4.1 bulgular) Şekil 4 incelenecek olursa; çalışmaların genelinde 

sosyodemografik değişkenlerle Siber Zorbalık Duyarlılığı arasındaki ilişki tespitinin amaçlandığı görülmektedir. 

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 
5.1 Sonuç 

 

Araştırma alanyazında siber zorbalık duyarlılığına ilişkin yapılan çalışmaları incelemek ve analiz etmek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde; çoğunlukla Siber Zorbalık Duyarlılığı ile Sosyo- 

demografik değişkenler arasındaki ilişki üzerinde durulduğu tespit edilmiştir. 

Sonuç olarak; Cinsiyet, medeni durum, ailenin ortalama gelir düzeyi, anne-baba eğitim düzeyi gibi değişkenler 

ile siber zorbalık duyarlılığı arasında anlamlı bir ilişki tespit edildiği gözlenmektedir. 

Ancak; bir çalışmada; cinsiyet değişkeni ile duyarlılık arasındaki ilişki incelendiğinde; kadın öğrencilerin siber zor- 

balık duyarlılık düzeyleri daha yüksek iken, erkek öğrencilerin daha düşük olduğu tespit edilmiştir (Kınay 2012). 

Yine bir çalışmaya göre; cinsiyet ile duyarlılık arasında anlamlı bir ilişki yoktur, erkek ve kadın öğretmen aday- 

larının duyarlılık sonuçları benzerdir (Kaya 2014). 

Bu durumda; çalışmalardan çıkarılan bulgular eşliğinde Siber Zorbalık Duyarlılığı ile Sosyodemografik özellikler ara- 

sında istatistiksel açıdan anlamlı ilişkinin mevcuttaki çalışmalarla sabitte mümkün olmayacağı sonucuna varılmıştır. 

5.2 Öneriler 
 

Alanyazındaki çalışmaların incelenmesi ve elde edilen bulgulardan hareketle çalışmada aşağıdaki öneriler getirilmiştir. 

• “Lise öğrencileri arasında ortalama aylık gelir durumu siber zorbalık duyarlılığı üzerinde anlam- 

lı bir farklılık oluşturmuştur.” (Kırcallıoğlu 2019) şeklindeki bulgu doğrultusunda bu çıkarımların 

sağlamlaştırılabilmesi için yeni çalışmalarla desteklenmesi gerekmektedir. Araştırmalarda tercih edilen 

örneklem grupları genişletilebilir. 

• Siber zorbalığın mağduru ya da aktörü olma durumu toplumun genelinde karşılaşılan bir sorun olduğun- 

dan daha önce üzerinde çalışılmamış öğrenim düzeyleri ve yaş gruplarını içeren örneklem grupları ile de 

çalışılabilir. Örneğin kurum çalışanları, farklı meslek mensupları… 

• Üzerinde fazlaca durulmayan değişkenler ele alınarak çalışma alanı genişletilebilir. Örneğin bir 

çalışmada medeni durum değişkeni ile siber zorbalık duyarlılığı arasında anlamlı ilişki tespit edilmiştir. 

Çalışmaya göre; evli öğretmenler lehine siber zorbalık duyarlılığı tespit edilmiştir (Yıldırım, et al. 2019). 

Bu ve benzeri değişkenler çeşitlendirilebilir. 

• Değişkenler içerisinde ele alınan İnternet Kullanım Süreleri ayrıntılandırılarak içeriği düzenlenebilir. İn- 

ternet kullanım amaçları alt başlıklar halinde irdelenebilir. Bu irdeleme çalışmalarının istatistiki doğru- 

lama amacıyla tekrar sayıları artırılabilir. Örneğin üzerinde çokça durulmayan, kullanılan sosyal medya 

çeşidi ile siber zorbalık duyarlılığı arasındaki ilişki tespiti yapılabilir. Kullanılan sosyal medya çeşidine 

göre internet kullanım süreleri ilişkisi bulunabilir. Örneğin X sosyal medya kullanıcısının Y sosyal medya 

kullanıcısına göre siber zorbalık duyarlılığının yüksek ya da düşük olduğu tespiti yapılabilir. 

• İstatistiksel sonuçları doğrulamak adına aynı yöntem ve örneklem gruplarına dayanan çalışma sayıları 

artırılabilir. 
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ÖZET 

Bilgi teknolojileri ve araçları hayatımızın önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Covid-19 salgını ile birlikte tüm işlem- 

lerin bilişim sistemleri aracılığıyla gerçekleşmesi de dijitalleşme sürecini hızlandırmıştır. Bilişim sistemlerinin tüm 

sektörlerde kullanımı da artık kaçınılmaz olmuştur. Bankacılık, ticaret, eğitim, sağlık, üretim ve daha birçok alanda 

kullandığımız bu sistemlerin güvenlik boyutu da oldukça önem arz etmektedir. 2000’li yıllar itibariyle ekonomi ve 

geleneksel ticaret boyutunda dijital dönüşüm hızlanmıştır. Covid-19 salgını süreciyle birlikte, insanların evde kalma 

sürelerinin artması, kısıtlamalar ve yasaklamalar nedeniyle ancak belli saatlerde fiziki mağaza ortamlarında alışve- 

riş yapabilmeleri sonucunda bireylerin elektronik ticaret (e-ticareti) kullanımı ciddi boyutta bir artış göstermiştir. 

Dolayısıyla fiziki mağazaların yanı sıra tüm şirketler, markalar ve kurumlar, ürünlerini sanal ortamlara taşıyarak 

satışa sunmuşlar, özetle e-ticareti aktif kullanmaya başlamışlardır. Dijital dönüşüm sürecinde satışa sunulan ürün 

ve hizmetlerin pazarlaması da bir değişim göstermiş ve tüketicilerin istekleri doğrultusunda şekillenmiştir. Değişen 

tüketici alışkanlık ve davranışlarıyla büyüyen e-ticaret ortamına ilişkin güvenlik konusunun özellikle tüketiciler için 

güvenli alışveriş ortamları ve güvenli ödeme seçenekleri açısından ele alınması gerekmektedir. 

E-ticaretin gelişiminin ve geleceğinin alıcı ve satıcı arasındaki güven ilişkisine dayandığı belirtilmektedir. Siber sal- 

dırı ve tehditlerin artması, kişisel ve hassas verilere karşı saldırıların yapılması, şifrelerin ele geçirilerek kredi kartı 

bilgilerine ulaşılması e-ticaret sitelerine olan güvenlik kaygısını artırmaktadır. İnternet sitelerinde kullanıcıların kişi- 

sel ve hassas verilerinin talep edilmesi noktasında bilgi güvenliği tarafından bir problem oluşturabileceği düşüncesi, 

sistemlere yapılan siber saldırılarla verilerin ele geçirilmesi veya sitelerin güvenilir olmama boyutu bu güvenlik 

kaygısını oluşturan sebepler arasındadır. Müşteri sadakatinin oluşması ve devam edebilmesi için tüketiciler üzerinde 

güven kavramının oluşturulması şarttır. E-ticaretin büyümesinin önündeki en büyük engellerden biri siber dolandı- 

rıcılık ve kimlik hırsızlığıdır. E-ticaret yapan işletmelerin web sunucularında siber güvenliğin sağlanması ve kulla- 

nıcının bu saldırılara karşı bilgi güvenliği farkındalığının oluşması önem arz etmektedir. E- ticaret yapan firmalar, 

kredi kartı bilgilerinin güvenliği ve gizliliğini sağlamak için SSL ve SET gibi güvenlik standartlarını kullanmakta- 

dırlar. Sadece firmaların gerekli teknik çözümlerle e-ticaret güvenliğini sağlaması mümkün değildir. Kullanıcıların 

veya tüketicilerin dijital okuryazarlık ve bilgi güvenliği düzeyleri de önemli bir güvenlik problemi oluşturmaktadır. 

Dolayısıyla kullanıcıya fırsatlar sunmanın yanı sıra bazı riskler ve tehditleri barındıran e-ticaret güvenliği hakkında 

kullanıcıda bilgi güvenliği boyutunda farkındalık oluşturmak, müşteride güven kavramını inşa etmek ve bunu koru- 

mak için e-ticarette güvenlik noktasında yapılabilecekleri değerlendirmek çalışma için önemlidir. 

Günümüzde hala birçok tüketicinin, internetten alışveriş yapmanın güvenli olmadığı düşüncesinde önyargıları 

devam etmektedir. Bu algının değiştirilmesi için e-ticarette güvenlik farkındalığının oluşturulması gerekmek- 

tedir. Bu çalışma e-ticaret sitelerine yapılan olası siber saldırıları ve ortaya çıkan güvenlik açıklıklarını ortaya 

koyarak bu doğrultuda alınabilecek güvenlik tedbirleri noktasında bir çerçeve oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Siber Saldırı, E-Ticaret, E-Ticaret Siteleri, Güvenlik Tedbirleri 
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CYBER ATTACKS AND SECURITY MEASURES ON E-COMMERCE SITES 

 
ABSTRACT 

 

Information technologies and tools are a vital part of our lives. With the Covid-19 outbreak, all transactions were 

carried out through information systems, which also accelerated the digitization process. The use of information 

systems in all sectors is now inevitable. The security dimension of these systems, which we use in banking, trade, 

education, health, manufacturing and many other fields is also very important. As of 2000, digital transformation in 

the dimension of economy and traditional trade has accelerated. With the Covid-19 epidemic, the use of electronic 

trade (e-commerce) of individuals has increased significantly, as people can shop in physical store environments at 

certain times due to increased stay-at-home times, restrictions and prohibitions. So, in addition to physical stores, 

all companies, brands and institutions have moved their products to virtual environments and have started to use 

e-commerce actively. In the process of digital transformation, the marketing of products and services offered for 

sale has also changed and has been shaped in accordance with the demands of consumers.The issue of security re- 

lated to the growing e-commerce environment with changing consumer habits and behaviors needs to be addressed 

especially in terms of secure shopping environments and secure payment options for consumers. 

It is stated that the development and future of e-commerce are based on the trust relationship between the buyer 

and the seller. Increasing cyberattacks and threats, attacking personal and sensitive data, seizuring passwords and 

accessing credit card information increases security concern for e-commerce sites. The idea that users can create 

a problem by information security at the point of requesting personal and sensitive data on websites is one of the 

reasons and also cyberattacks on systems and data capture or the unreliable size of sites are the reasons for this 

security concern. The concept of trust on consumers is essential for customer loyalty to build up and continue. 

One of the biggest obstacles to growth in e-commerce is cyberfraud and identity theft. It is important to ensure 

cybersecurity on web servers of e-commerce businesses and to raise the user’s awareness of information security 

against these attacks. E-commerce companies use security standards such as SSL and SET to ensure the security 

and privacy of credit card information. It is not possible for companies only to provide e-commerce security with 

the necessary technical solutions. The level of digital literacy and information security of users or consumers 

is also an important security problem. In addition to offering opportunities to the user, electronic trade contains 

some risks and threats. In this direction it is important for the study to create awareness about e-commerce secu- 

rity in the dimension of information security in the user, to build and maintain the concept of trust in the customer 

and to evaluate what can be done at the point of security in e-commerce. 

Today, many consumers still have prejudices that it is not safe to shop online. In order to change this perception, secu- 

rity awareness in e-commerce must be established. This study aims to establish a framework for possible cyber attacks 

on e-commerce sites and security measures that can be taken accordingly by exposing the emerging vulnerabilities. 

Keywords: Cyber Attacks, E-Commerce, E-Commerce Sites, Security Measures 

1. GİRİŞ 

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması ve hayatın birçok alanında etkili şekilde kullanılmaya başlamasıyla 

birlikte yenilikler ve değişimler meydana gelmektedir. 20.yüzyılın ikinci yarısından itibaren ekonominin ve ticari 

faaliyetlerin ilerlemesinde de teknolojinin önemli bir yeri bulunmaktadır. Küreselleşme ve gelişen teknolojiye ayak 

uydurmak isteyen işletmeler bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak ekonomi ve ticareti farklı bir boyuta taşımış- 

lar ve yeni bir çerçeve geliştirmişlerdir. E-ticaret olarak adlandırılan bu yenilikçi ticaret modeli, elektronik ortam- 
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larda veya elektronik ortamlar aracılığıyla gerçekleştirilen ürün ve hizmet alışverişi olarak tanımlanabilmektedir. 

Karşılıklı olarak bir araya gelmeye gerek kalmadan ve fiziki bir ortama ihtiyaç duymadan internet teknolojileri kul- 

lanılarak gerçekleştirilen bu yeni ticaret modeli hızla yaygınlaşmaya başlamıştır. 2000’li yıllar itibariyle ise ekonomi 

ve geleneksel ticaret boyutunda gerçekleşen dijital dönüşüm oldukça hızlanmıştır. Ekonomi ve ticarete yeni bir yön 

veren e-ticaret, şirketlerin geniş pazarlarda yeni kitlelere ulaşmasını sağlamanın yanı sıra şirketler arasında rekabeti 

de artırmıştır. Özellikle Covid-19 salgınıyla birlikte tüm işlemlerin bilişim sistemleri tarafından gerçekleştirilmesi 

ve artık internet teknolojilerini kullanmanın kaçınılmaz oluşu da dijital dönüşümü hızlandıran bir diğer faktördür. 

Bilişim sistemlerinin bankacılık, ticaret, eğitim, sağlık ve üretim gibi birçok alanda etkili şekilde kullanılmasının 

dışında salgın süreciyle birlikte e-ticaret kullanımı da ciddi boyutta bir artış göstermiştir. Şirketler ve işletmeler re- 

kabet avantajını sağlamak amacıyla bilişim sistemlerini yoğun şekilde kullanmaya başlamışlar, ürün ve hizmetlerini 

sanal ortama taşıyarak web siteleri aracılığıyla e-ticaret hizmetini yoğun şekilde kullanmaya başlamışlardır. 

Covid-19 salgını döneminde insanların evde kalma sürelerinin artması, kısıtlamalar ve yasaklamalar nedeniyle 

ancak belli saatlerde fiziki mağaza ortamlarında alışveriş yapabilmeleri sonucunda bireylerin sanal ortamlara 

yöneldiği gözlenmektedir (Danışmaz 2020).Dolayısıyla, artık fiziki mekanların yanında satış yapan tüm şirket, 

marka ve kurumların çevrimiçi (online) alışveriş siteleri ile buna ilave mobil mağazacılık ortamında mobil uy- 

gulamaları da bulunmaktadır. Bu şirketler arasında bir rekabete de dönüşmüştür, teknolojiyi daha yoğun ve etkin 

şekilde kullanan şirketler bu doğrultuda büyük avantaj yakalamışlardır. Çünkü e-ticaret sayesinde şirketler daha 

geniş yelpazedeki tüketiciye ulaşma imkânı bulmuşlar ve her pazarda bulunma fırsatını yakalamışlardır. Şirket- 

lerin hedef kitleleri genişlemiştir, bulundukları bölgeler dışında bir web sitesi aracılığıyla yerel ve uluslararası 

pazarlara açılma fırsatını elde etmişlerdir (Cura 2019). Teknolojinin gelişimi ve ilerlemesinin sonucunda tüketim 

davranışlarının hızla elektronik ortamlara kaydığı görülmektedir dolayısıyla e-ticaret de bu bağlamda oldukça 

önemli bir konu haline gelmektedir. Özellikle pandemi sürecinde insanlar sosyal mesafeyi koruyabilmek ama- 

cıyla elektronik ortamları tercih etmeye başlamışlardır. Covid-19 salgını ile birlikte değişen tüketici alışkanlık ve 

davranışlarıyla e-ticaretin ciddi oranda büyümesi ve bu ortama ilişkin güvenlik konusunun ele alınması özellikle 

tüketiciler için güvenli alışveriş ortamları ve güvenli ödeme seçenekleri açısından önem arz etmektedir. 

E-Ticaret Bilgi Platformunda yayınlanan son istatistiklere göre; 2019 yılında e-ticaret gerçekleştiren kayıtlı 68.457 

işletme bulunurken; 2020 yılında bu sayı 256.861’e yükselmiştir. %275 oranında bir büyümenin gerçekleşmesi, 

ticari işletmelerin Covid-19 salgını döneminde hızla e-ticarete kaydığını göstermektedir. E-ticaret işletmeleri ve bu 

ortamda alışveriş yapan kullanıcı-tüketici sayısının artması e-ticarette güvenlik kavramının daha önemli hale gel- 

mesine neden olmuştur. Çünkü bu dönemde e-ticaret sitelerine ve uygulamalarına yönelik siber saldırılarda da artış 

gözlenmiştir (Ekonomist 2020). Yapılan çalışmalar incelendiğinde (Sönmezay ve Özdemir, 2020), ticaretin alıcı 

ve satıcı arasında oluşan bir güven ilişkisine dayandığını söylemek mümkündür (Dal ve Şahin, 2018). Dolayısıy- 

la, internette sanal ortamlarda gerçekleştirilen alışverişlerde güvenlik boyutu büyük önem taşımaktadır. İlgili alan 

yazında, tüketicilerin sanal bir ortamda alışveriş yapmamalarındaki en büyük engellerden birinin güvenlik olduğu 

görülmektedir (Serhateri 2015). Siber saldırı ve tehditlerin artması, kişisel ve hassas verilere karşı saldırıların yapıl- 

ması, şifrelerin ele geçirilerek kredi kartı bilgilerine ulaşılması e-ticaret sitelerine olan güvenlik kaygısını artırmak- 

tadır. Bu noktada; e-ticaret sitelerinin güvenliği, işlem ve ödeme sürecindeki bazı güvenlik sorunları tüketiciler için 

e-ticaret güvenliği açısından bir güvenlik kaygısı oluşturmaktadır. Gerek internet sitelerinde kullanıcıların kişisel ve 

hassas verilerinin talep edilmesi noktasında bilgi güvenliği tarafından bir problem oluşturabileceği düşüncesi gerek- 

se sitelere ve sistemlere yapılan siber saldırılarla verilerin ele geçirilmesi veya sitelerin güvenilir olmama boyutu bu 

güvenlik kaygısını oluşturan sebepler arasındadır. Diğer taraftan kullanıcıların veya tüketicilerin dijital okuryazarlık 

ve bilgi güvenliği düzeyleri de önemli bir güvenlik problemi oluşturmaktadır. Müşteri sadakatinin oluşması ve de- 
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vam edebilmesi için tüketiciler üzerinde güven kavramının oluşturulması şarttır. Bu noktada farklı çalışmalar ger- 

çekleştirilmektedir. Örneğin, güven damgası internet üzerinden gerçekleştirilecek ticarette asgari şartları sağlayan 

şirketlerin denetlenmesidir (Akçacı ve Kurt, 2020). Müşteri; kaynağı belirsiz web sitelerinden değil güven damgası 

almış olan sitelerden daha güvenle alışveriş yapabilecektir (Hamamcıoğlu 2018). Alanyazındaki çalışmalar ince- 

lendiğinde; kullanıcıların banka ve kredi hesap bilgilerini, doğum tarihleri veya kendisiyle alakalı kişisel bilgileri 

farklı şirketler ve kurumlarla paylaşma fikri (Karlıdağ ve Bulut, 2015); güvenilir olmayan sitelerin farklı işlemler 

yapabileceği anlayışını doğurmakta ve güvenlik boyutunda problem oluşturmaktadır (İleri ve İleri, 2011). Öncelikle 

bireyler sitelerin güvenilir olup olmadığını test etmektedirler. Günümüzde ülkemizde e-ticarette marka olmuş n11. 

com, hepsiburada.com, sahibinden.com gibi e-ticaret siteleri uyguladıkları bilgi güvenliği politikaları ile tüketicile- 

rin güvenini kazanmışlardır. Fakat tüketiciler açısından güvenli bulunan bu sitelere de zaman zaman siber saldırılar 

gerçekleştirilmektedir. Örneğin; yemeksepeti.com e-ticaret sitesine yönelik yapılan bir saldırıda site kullanıcılarına 

ait bazı kişisel bilgilerin çalındığı ilgili firma tarafından sosyal medyada paylaşılmıştır (Küstür 2021). Dolayısıyla, 

e-ticaret sitelerine yönelik siber saldırılar günümüzde hala devam etmekte ve sistemlerin güvenliğini tehdit etmek- 

tedir. E-ticaret sitelerindeki kullanıcı verilerinin güvenli bir ortamda saklanması ve muhafaza edilmesi sorumluluğu 

ilgili e-ticaret firmasına aittir ve bu veriler Kişisel Verilerin Korunması Kanununu (KVKK) açısından da önemlidir. 

Çünkü tüketiciler e-ticaret sitelerinde kendilerinden talep edilen kişisel ve hassas verilerini bu ortamda kayıt et- 

mekte ve firmada bu verileri kendi veri tabanlarında saklamaktadırlar. Dolayısıyla bu anlamda e-ticaret sitelerinin 

veri sızıntısına karşı güvenlik tedbirlerini almaları da önemli bir başka boyuttur. Kişisel verilerin kaydedildiği bu 

ortamların güvenliği doğru şekilde sağlanmalıdır, sistemler gerekli altyapı hizmetini sağlamakla yükümlüdürler. 

Açıklardan yararlanarak verilerin ele geçirilmesi durumunda, şirketler gerek finansal gerekse itibar anlamında ciddi 

kayıplara maruz kalmaktadır (Kuruwitaarachchi ve diğerleri, 2019). 

Alanyazın incelendiğinde e-ticaret güvenliği (Yiğit ve Bahtiyar, 2014), e-ticarette güvenin tüketicinin satın alma 

davranışına olan etkisi (Aydın ve Derer, 2015), tüketicilerin e-ticarete olan tutum ve kaygılarının incelenmesi 

(Karahan ve Yıldırım, 2019), e-güven,tüketici perspektifinde e-ticaretin destekleyici ve engelleyici faktörleri 

(Alqahtani ve diğerleri, 2017), e-ticarette saldırı göstergelerine yönelik yapılan incelemeler (Alsenan ve Mirza, 

2016), e-ticarette siber güvenlik meseleleri ve zorlukları (Khan 2019), e işletme güvenliği ve siber saldırılar 

(Çetin ve diğerleri, 2015), e-ticarette siber dolandırıcılıktan kaynaklanan gelir sızıntıları (Menachem ve diğer- 

leri, 2018), DDoS saldırılarının e-ticarete etkisi (Innab ve Alamri, 2018) gibi birçok çalışmanın yapıldığı fakat e-

ticarette siber saldırılar ve çözüm önerilerinin bir arada ele alındığı bütünsel bir çalışmanın bulunmadığı görül- 

mektedir. Elektronik ticaretin güvenlik boyutu incelenmiş, farklı şekillerde ele alınmış olsa da e-ticaret sitelerine 

yapılan saldırılar ve buna yönelik alınabilecek güvenlik tedbirlerinin neler olduğu üzerinde yapılan çalışmalar 

oldukça az sayıdadır. Bu nedenle bu araştırmanın problem cümlesi; “E-ticaret sitelerine yapılan siber saldırılar ve 

buna yönelik alınabilecek güvenlik tedbirleri nelerdir?” olarak belirlenmiştir. 

2. AMAÇ, ÖNEM VE SINIRLILIKLAR 

 
2.1. Amaç 

 

Bu çalışmanın temel amacı e-ticaret sitelerine yapılan siber saldırılar ve buna yönelik alınabilecek güvenlik ted- 

birlerini ortaya koymaktır. 

Araştırmanın ana amacı doğrultusunda belirlenen araştırma soruları ise şu şekildedir: 

1. Elektronik ticaret sitelerine yapılan siber saldırı ve tehditler nelerdir? 
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2. E-ticaret sitelerine yapılan saldırılar e-ticaretin önünde bir engel oluşturmakta mıdır? 

3. E-ticaret sitelerine yönelik siber saldırı ve tehditlere karşı alınabilecek güvenlik tedbirleri nelerdir? 

Elektronik ticaret güvenliğini tehdit eden ve e-ticaret sitelerine yönelik gerçekleştirilen siber saldırıları ortaya 

koymak, bu saldırıların e-ticaret önünde bir engel oluşturup oluşturmadığını değerlendirerek gerekli yöntemleri 

araştırmak ve gerçekleşen saldırı ve tehditlere karşı alınan güvenlik tedbirlerinin yeterli olup olmadığını ortaya 

koyarak güvenliği sağlamak araştırmanın amaçları arasında yer almaktadır. 

2.2. Önem 
 

Bilgi teknolojilerindeki gelişim tüm dünyayı etkisi altına almış ve tüm işlemleri, süreçleri de beraberinde bir de- 

ğişime sürüklemiştir. Küreselleşme ve dijitalleşme dediğimiz bu iki kavramla; davranış, tutum, algı ve diğer bo- 

yutlarda değişiklikler yaşanmıştır. Ticaret küreselleşen ve değişen yenidünya düzeninde fiziksel bir boyut olmak- 

tan çıkıp dijital bir dönüşüm sürecine girmiştir. Bu süreçte, e-ticaret güvenliğinin değerlendirilmesi önemlidir. 

Covid-19 salgın süreciyle evlerde kalmak zorunda kalan insanlarla kullanımı yaygınlaşan e-ticaret ciddi ölçüde bir 

büyüme göstermektedir. Elektronik ticaretin artması; tüketicileri avantajlı duruma getirmiştir, birçok ürünün farklı 

yerlerde satışa sunulması ve tercih etme imkânlarının artmasıyla şirketler ve markalar arasındaki rekabet de artış gös- 

termiştir. Müşteri kazanmanın ve bunu sürdürebilmenin yolu ise “güven” kavramından geçmektedir. Müşteri ve alı- 

cı arasındaki güveni inşa etmek ve bunu korumak oldukça önemlidir. Bu doğrultuda, yapılacak çalışma ile e-ticaret 

güvenliğinin önünde büyük bir engel oluşturan siber saldırı ve tehditleri belirlenmesi amaçlanmaktadır ve bu saldırılara 

karşı uygulanabilecek olası tedbir ve yöntemleri ortaya koymak çalışma açısından oldukça önem arz etmektedir. 

Kullanıcıya fırsatlar sunmanın yanı sıra bazı riskler ve tehditleri barındıran e-ticaret güvenliğini sağlamak ve 

müşterinin güvenini sağlamak şirketler açışından oldukça önemlidir. Bu doğrultuda yapılacak çalışma gerek 

tüketiciler gerekse şirketler için bir önem arz etmektedir. Elektronik ticaret sitelerinden alışveriş yapabilmek için 

tüketicinin kendisiyle alakalı kişisel verilerini site ile paylaşması gerekmektedir. Dolayısıyla verilerin güvenli bir 

ortamda saklanması ve korunmasının sorumluluğunu e-ticaret sitesine ve firmaya ait olmaktadır. Bu doğrultuda 

sitelerin veri sızıntılarına karşı dikkatli olmasının dışında aynı zamanda kimlik hırsızlığı, oltalama veya diğer 

siber saldırı türlerine karşı güvenlik önlem ve tedbirlerini almakla yükümlüdürler. Tüketicinin kişisel ve hassas 

verilerinin kaydedildiği bu ortamlarda, dağıtık hizmet reddi, kötü niyetli yazılım gibi e-ticaret sitesine gerçekleş- 

tirdiği saldırılara karşı e-ticaret sitesinin siber güvenliğini sağlaması ve gerekli altyapı hizmetini güvenilir şekilde 

kullanıcıya sunması oldukça önemlidir. 

Ayrıca siber saldırı ve tehditlerin yaşanmasının bir diğer faktörü ise tüketici yani insandır. Bireylerin bilgi gü- 

venliği farkındalık düzeyleri artmış olsa da günümüzde hala birçok kişi e-ticaret sitelerini araştırmadan alışveriş, 

ödeme ve kayıt işlemleri yapmakta, bu işlemler sırasında kişisel ve hassas verilerini bu sitelerle paylaşmakta ve 

mağduriyetler yaşamaktadırlar. Bu noktada Ticaret Bakanlığının zorunlu kıldığı güven damgası alan e-ticaret 

sitelerinden alışveriş yapılması önerilmektedir. Bunun dışında mail veya telefon yoluyla siber saldırılara maruz 

kalan tüketiciler de bulunmaktadır, dolayısıyla bu çalışmayla e-ticaret sitelerine gerçekleşen olası siber saldırıları 

bilmek ve bu doğrultuda alınabilecek güvenlik tedbirlerini uygulamak gerek müşteriler gerekse şirketler için 

oldukça önem arz etmektedir. Bu doğrultuda çalışma; kullanıcı noktasında yaşanabilecek olası siber saldırı ve 

tehditleri belirlemek ve bu doğrultuda kullanıcıda farkındalık oluşturmak açısından önemlidir. 

Diğer bir taraftan birçok tüketicinin internetten alışveriş yapmanın güvenli olmadığı düşüncesinde önyargıları bu- 

lunmaktadır. Bu algının değiştirilmesi için e-ticarette gerçekleşebilecek olası saldırıların ve bu saldırılara karşı alına- 
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bilecek önlem ve tedbirlerin bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca müşteri ve firma arasında güven kavramını inşa etmek 

ve bunu korumak için e-ticaret güvenliği noktasında yapılabilecekleri bu çalışmayla değerlendirmek ve kullanıcıyı 

bilgilendirmek de önemlidir. Siber saldırı ve tehditler müşterinin güvenini sarsmanın yanı sıra şirketlerin de itibar ve 

finansal kaybına neden olmaktadır dolayısıyla bunun önüne geçmek ve gereken güvenliği sağlamak gerekmektedir. 

2.3. Sınırlılıklar 
 

Araştırma, e-ticarete yönelik siber saldırılar ve alınabilecek güvenlik tedbirleri kapsamında internet ortamından 

ulaşılan basılı veya elektronik ortamda yayınlanmış bilimsel eserler ve kaynaklardan elde edilen verilerle sınır- 

landırılmıştır. 

Dolayısıyla çalışmada 2010 yıllarından itibaren e-ticaret güvenliği, siber saldırılar ve güvenlik tedbirleri 

konusunda gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası alanda yapılan araştırma makaleleri, yüksek lisans ve doktora 

tezleri, konferans bildirileri çalışmanın kaynaklarını oluşturmuştur. 

3. YÖNTEM 
 

Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Daha önceki yıllarda yapılan tezler, makaleler ve bil- 

diriler Ulusal Tez Merkezi, Google Scholar, ACM Digital Library, Wiley ve IEEE Xplore gibi veritabanları 

kullanılarak taranmış ve konuyla ilişkili olan belgeler çalışma hakkında genel bir bakış açısı kazanmak amacıyla 

incelenmiştir. 

4. BULGULAR 
 

E-ticaret sitelerine yönelik siber saldırıların şirketler için ciddi gelir kayıplarına neden olduğunu inceleyen bir 

araştırmada e-ticaret sektörünün karşılaştığı en büyük zorluğun ağ/sistem güvenliği ve siber dolandırıcılık ala- 

nında olduğu bulgusuna rastlanmaktadır. Yapılan bu çalışma ile siber dolandırıcılık ve teknik arızalar nedeniyle 

meydana gelen gelir sızıntılarının kaynaklarını araştırılarak gelir kaybını azaltmak için olası çözüm önerileri ge- 

liştirilmektedir. Sistem ve siber olarak iki ayrı alanda gelir sızıntılarının incelendiği çalışmada, sistem tarafında 

web performansını etkileyen bir internet kesintisinin ciddi kayıplara neden olduğu görülmektedir. Web sitesinin 

kesintiye uğraması ve kapalı kalmasının sonucunda site ziyaretçilerini kaybeder ve bu sitenin itibarını etkiler. Çö- 

züm olarak; siber saldırı veya kesintiden kaynaklı bir çökme durumunda yedek sunucular sağlayan bir barındırma 

şirketi seçmesi önerilmektedir. Diğer bir taraftan virüs saldırılarının sonucunda, sunuculara ve ağlara sızarak tüm 

sistemi bozan bir virüs e-ticaret web sitelerini engelleyebilir, bu da web sitesinin kapalı kalmasına ve gelir kaybı- 

na neden olabilmektedir. Birden çok koruma katmanı kurularak oluşturulan güvenlik duvarı ile virüs saldırganla- 

rının ağı bozması ve hassas bilgilere erişmesi engellenebilmektedir. Hesap devralma, kredi kartları, kötü amaçlı 

yazılım ve site trafiği yönlendirme (pharming) olarak dört ana başlık üzerinde incelenen siber saldırı türleri elde 

edilen en önemli bulgular arasındadır. E-ticaret kimlik hırsızlığı nedeniyle büyük bir ölçüde gerilemektedir, başka 

kullanıcının kişisel bilgilerine yetkisiz erişim sağlanması olarak bilinen bu saldırıda olası çözüm Veri Güvenliği 

Standartlarına (PCI-DSS) uymaktır, bu standart ile veri güvenliği sağlanmaktadır. Değer çıkarma dolandırıcılığı 

ile bilgisayar korsanları, büyük bir değere sahip bir banka hesabını hedef alarak bu hesabı temizlemektedir. İki 

faktörlü kimlik doğrulama ile bu siber saldırının yaşanması önlenebilmektedir. Alıcılar ve satıcılar arasındaki e-

postaları hedef alan ve ardından gönderileri ve ödemeleri yönlendiren oltalama saldırıları ise oldukça önemlidir 

(Kaushik ve diğerleri, 2020). Kimlik avı saldırısını azaltmak için veri depolama, POS bakımı ve ödeme işleme 

gibi hizmetler sunan güvenilir satıcılar tercih edilmelidir. Casus yazılımlar e-ticaret sitelerinde kullanıcının veri- 

lerini hedeflemektedirler, gezinme düzeni, kullanıcı oturum açma bilgileri ve hatta banka ve kredi kartı bilgileri 
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gibi kullanıcı verilerini toplayabilmektedirler. Kötü amaçlı yazılım açıklarını azaltmak için TRUSTe, McAfee 

vb. “güven işareti” güvenlik hizmetleri tercih edilmelidir, bunlar sayesinde sistem günlük olarak taranmakta ve 

izinsiz girişler tespit edilmektedir. Arka kapıdan herhangi bir saldırıya uğramamak için ise HTTPS olarak bilinen 

SSL (Güvenli Yuva Katmanı) ile şifreleme etkinleştirilmelidir (Saloni ve Dayanand, 2017). Kötü niyetli botlara 

karşı ise saldırıları tespit etmek ve azaltmak için İzinsiz Giriş Tespit Sistemi (IDS) gibi bir araç kullanılması 

önerilmektedir (Menachem ve diğerleri, 2018). 

E-ticaret uygulamalarında karşılaştığı temel güvenlik sorunlarını belirlemeyi amaçlayan bir çalışmada e-ticaret 

güvenliğinin beş ana boyutu olduğu bulgusuna rastlanmaktadır: Gizlilik, kimlik doğrulama, bütünlük, reddedil- 

meme ve kullanılabilirlik. Hem tüketicilerin hem de sağlayıcıların karşılaştığı ana güvenlik sorunlarının işlem 

güvenliği, gizlilik, sistem güvenliği ve siber suç olduğu belirtilmektedir (Kuruwitaarachchi ve diğerleri, 2019). 

Elektronik işletme güvenliği ve siber saldırılar üzerine gerçekleştirilen bir çalışmada işletmelerde sistem güvenli- 

ğini sağlamanın ve kullanıcıya güvenli ortam sunmak için sistem güvenliğinin dört ayrı boyutta incelenmesi ge- 

rektiği elde edilen önemli bulgular arasındadır. Gelir kayıpları üzerinden siber saldırılara çeşitli çözüm önerileri 

geliştiren çalışmada birebir yöntem ve güvenlik tedbirleri uygulanmakta iken bu çalışma sistem güvenliğini dört 

boyutta inceleyerek yeni bir yaklaşım modeli sunmaktadır. Bu dört boyut şu şekildedir: 

1. Altyapı (Ağ) Güvenliği Katmanı: İşletim Sistemleri, İnternet, Intranet, Ekstranet 

2. Uygulama (İşlem) Güvenliği Katmanı: Bilgi Sistemleri Uygulamaları, Veri Tabanları, Hazır Yazılımlar 

3. Sistem Güvenliği Katmanı: Güvenlik Politikası, Standartlar, Personel 

4. Fiziki Güvenlik Katmanı: Bina, Donanım (Çetin ve diğerleri, 2015). 

E-ticaret sisteminin risk altında olduğunun endişe verici bir göstergesi olabilecek e-ticaret web sitesi, sunucu veya 

ağ ile ilgili bazı belirtilerin belirlenmesini inceleyen bir araştırmada, bu tür semptomların güvenlik saldı- rıları ile 

korelasyonun nispeten yüksek olduğu ve e-ticaret web sitelerinin e-ticaret sistemlerini bir bütün olarak korumaları 

son derece önemli olduğu bulgusuna rastlanmıştır. Trafik istatistikleriyle ilgili birçok özellik, aniden ortaya 

çıktıklarında kötü niyetliliğin bir göstergesi olabilmektedir. Örneğin, web sitesini ziyaret edenlerin sayısı, web 

sitesi sıralaması, yükleme yüzdesi ve web sitesine bağlantılar, e-ticaret web sitesi istatistikleriyle ilgili özel- 

liklerdir ve popülerlik sıralamasındaki ani bir değişikliğin e-ticaret sitesinin saldırıya maruz kalabileceğine dair 

bir belirti göstermektedir. Birçok çalışma, işlem başarısızlıklarının, ödeme ağ geçidi sorunlarının ve kredi kartı 

sahtekârlığının arkasındaki nedenlere odaklanmıştır. Ancak bu çalışma, soruna yeni bir boyuttan, web sitesinin 

yapısı, web sunucusu ve web sunucusunun yapısıyla ilişkili endişe verici semptomların siber saldırılar hakkında 

haber verdiğini ve incelenmesi gerektiğini söylemektedir (Alsenan ve Mirza, 2016). E-ticaret sisteminin güvenliği 

büyük önem taşımaktadır, bu nedenle donanım, yazılım ve ortam gibi çeşitli bileşen seviyelerinde sağlanmalıdır. 

E-ticaret sisteminin güvenliği büyük önem taşımaktadır, bu nedenle donanım, yazılım ve ortam gibi çeşitli bi- 

leşen seviyelerinde sağlanmasının uygun olduğu çalışmada rastlanan bulgular arasındadır. Bilgisayar teknoloji- 

lerinin yaygınlaşmasıyla birlikte arka planda ortaya çıkan saldırı ve tehditler de yaygınlaşmaya başlanmıştır, bu 

doğrultuda gereken önlem ve tedbirler alınmalıdır. Donanım, yazılım ve çevresel güvenlik olarak üç ayrı boyutta 

güvenliği ele almak ve saldırılara karşı korumak daha doğru bir yaklaşım modeli olarak değerlendirilmektedir. 

Web sunucuları, ağ cihazları ve veri tabanı sunucuları bilgisayarın donanımını oluşturmaktadır, sistemin kritik 

noktalarıdır ve çeşitli ağ saldırılarına açıktır. Buna uygun şekilde tasarlanmış bir güvenlik duvarı ile gereken 

önlem alınmalıdır. Diğer boyuttan, bir e-ticaret yazılımı güvenlik sisteminin sorunsuz çalışması ise ancak bir 
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güvenli işletim sistemi, web sunucusu yazılımı, veri tabanı yazılımı ve web tarayıcısı gerektirmektedir. Güven- 

likteki açıkları gidermek için, yazılımların düzenli olarak güncellenmesi ve kontrol edilmesi gereken güvenlik 

tedbirlerinden biridir (Sharma ve diğerleri, 2019). 

E-ticaretin müşteri memnuniyeti ve sadakat için gerekli bir koşul olarak müşteriler ve satıcılar arasında güvenin 

geliştirilmesine dayandığı görülmektedir. E-ticaret ortamında güven, müşteri ve satıcı arasındaki etkileşimin iş- 

lem tarafına odaklanmaktadır. Bu çalışmada, e-ticaret ortamında çevrimiçi güvenliği değerlendirmek için temel 

çerçeve dört ana varlıktan oluşmaktadır: müşteri, satıcı, teknoloji ve üçüncü taraf. Bunlar, e-ticaret ortamında 

güven oluşturma sürecinin üç bileşeninde yer alır: güvenen (alıcı), güvenilen (satıcı) ve çevre (üçüncü taraf ve 

teknoloji). Teknoloji faktörü, kalan üç varlığın birbirine bağlandığı altyapıyı sağlamaktadır. E-ticarette alıcılar 

bireysel tüketiciler veya kurumlar olabilir. Satıcılar çevrimiçi perakendeciler, aracılar veya tedarikçiler olabilir. 

Üçüncü taraflar, ticari ve teknik güvenlik özellikleri aracılığıyla elektronik bir işlemde ticari güven sağlamak için 

bireysel mekanizmalar kullanan kuruluşlardır. Bankalar, kredi kartı yetkilendirme kuruluşları, tüketici çevrimiçi 

gizlilik kurumları veya tüketici güven programı grupları, e-ticarete dâhil olan üçüncü tarafların tipik örnekleridir. 

Üçüncü taraflar, elektronik bir işlemde ticari güveni sağlayan kuruluşlar olması önemli bulgular arasındadır. Doğ- 

rudan üçüncü taraflar, sertifikalandırma, güvence mühürleri, derecelendirme siteleri, itibar sistemleri gibi hizmet- 

leri sağlamaktadır. Ayrıca çalışmada güven ve güvenlik kavramlarının farklı olgular olduğu belirtilmektedir. Bilgi 

güvenliği bilginin korunmasını gerektirmektedir oysa güven bir başkasına bağlı olma isteği olarak tanımlanabilir. 

Veri koruma, e-ticaret için oldukça önemli bir konudur. Verilerin çeşitli saldırılara açık olduğu durumlarda veri 

iletimi, veri işleme ve veri depolama ile ilgili olarak verilere yönelik tehditler meydana gelebilmektedir. Dola- 

yısıyla yeterli altyapıya ve hizmetlere sahip satıcılar, potansiyel bir tehdide maruz kalma riskini önemli ölçüde 

azaltabilir. Örneğin, alıcılar ve satıcılar arasında veri iletimini güvence altına almak için kriptografi kullanılabilir. 

E-ticaret güvenliğinden verilen tavizler sonucunda bir satıcının mali durumu olumsuz etkilenebilir ve müşterile- 

rin kişisel bilgilerinin ifşa edilmesi durumunda itibarına zarar verebilir. Satıcılar, güvenli veri işleme standartları- 

nı sağlayarak ve bilgi sistemlerinin özelliklerini (yani bilgi kalitesi, sistem kalitesi, hizmet kalitesi, güvenilirlik ve 

tutarlılık) ele alarak bilgi sistemlerinin uygun şekilde korunmasını sağlamalıdır. Üçüncü taraf güvenlik açığı de- 

ğerlendirme araçlarının (denetim hizmetleri) uygulanması, web sitesi hata günlüklerinin düzenli olarak izlenmesi 

ve uygun altyapının sağlanması güvenlik tedbirleri arasındadır. Veri yedekleme prosedürleri, depolama ortamı 

arızaları, veri hırsızlığı ve kötü amaçlı yazılım saldırıları ile ilişkili risklerin ortadan kalkması ve veri denetleme 

önlemleri yoluyla yönetilmesini sağlamaktadır (Hanus ve Kim, 2015). 

Elektronik ticaretin destekleyicileri ve engelleyici faktörlerini araştıran bir çalışmada, dolandırıcılık ve hackle- 

menin e-ticaret önünde büyük bir engel oluşturduğu bulgusuna rastlanılmıştır. Siber Hukuk, güvenlik, güven ve 

farkındalık gibi kullanıcının haklarına yönelik yapılan uygulamaların ise destekleyici faktörler olarak yer aldığı 

görülmektedir (Alqahtani ve diğerleri, 2017). Dolayısıyla bu doğrultuda, e-ticaret sitelerinde güvenlik tedbirleri 

uygulanarak güvenliğin sağlanması, müşteriyle olan güven ilişkisinin doğru kurulması ve hukuki dayanaklar 

çerçevesinde tüketicinin haklarını koruyan yasalarla e-ticaretin desteklenmesiyle ticaret hacminin artırılabileceği 

yorumu ortaya çıkmaktadır. 

5. SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 
 

Bilgi iletişim ve teknolojilerinin kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte iletişim, bilgi paylaşımı ve daha birçok 

alanda yenilikler meydana gelmiştir. Teknoloji dünya genelinde her şeyi etkisi altına almıştır ve kullanımını zo- 

runlu hale getiren bir sisteme dönüşmüştür (Gedik 2021). İşletmelerin de bu değişen tüketici algı ve davranışında 
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ayakta kalmak için strateji ve yöntemlerini elektronik bir ortama taşımasıyla e-ticaret kavramı ortaya çıkmıştır. 

Dijital dönüşümü hızlandıran pandemi ile birlikte hacminde ciddi oranda bir büyümenin görüldüğü e-ticaret, ürün 

ve mal hizmetinin internet teknolojisi kullanılarak satımı olarak tanımlanmaktadır. İnternet teknolojisinin 

insanlara sağladığı kolaylıklar arttıkça internet kullanımında da bir artış yaşanmıştır, bu e-ticareti de doğrudan et- 

kilemektedir. Elektronik ortamlarda kullanıcılar birçok bilgi paylaşımında bulunmaktadır ve kullanıcının sundu- 

ğu bu veriler kolaylıkla işlenmekte, taşınmakta ve kaydedilmektedir. Bireylerin her türden işlem için kullandığı 

bilişim sistemlerinin gelişimi ve sunduğu fırsatların artmasıyla birçok risk, tehdit ve siber suç unsuru da gelişim 

göstermektedir (Aksoy ve Erilli, 2021). Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak yapılan suç türleri ve saldırılar 

günden güne artmakta, özellikle bireylerin kişisel ve hassas verilerine yönelik saldırılar gerçekleşmektedir, bu 

doğrultuda ciddi büyüme kaydeden ve büyük bir kitle tarafından kullanılan e-ticaret sitelerine yönelik gerçekleş- 

tirilen siber saldırıların da değerlendirilmesi oldukça önemli hale gelmektedir. 

Teknolojik ilerlemeyi takip etmek artık oldukça güç hale gelmektedir. Yapılan bir çalışmada, önümüzdeki 25 

yılda mevcut şirketlerin ancak üçte birinin ayakta kalabileceği söylenmektedir. Teknolojiyi iyi kullanan, dijital 

dönüşümü takip ederek ayak uyduran ve itibarını koruyabilen firmalar olduğu da belirtilmektedir (Şahinaslan ve 

Şahinaslan, 2018). Son zamanlarda e-ticaret sitelerine yönelik siber saldırılarda ciddi artışlar yaşanmakta ve bu 

da şirketlerin itibar ve finansal kayıplarına yol açmaktadır. Dolayıyla günümüzde marka ve itibar değerini koru- 

yabilmenin e-ticaret güvenliğini sağlamaktan geçtiği yorumu yapılabilir. Dijital dönüşüm sürecini takip ederken, 

doğru bilgi güvenliği politikalarını uygulamalı ve çevrimiçi güvenlik tedbir ve yöntemleri konusunda gereken 

yaklaşımı belirlemelidir. 

Araştırma bulguları ışığında, e-ticaret sisteminin güvenliğinin büyük önem taşıdığı açıkça görülmektedir. Covid- 

19 pandemi sürecinde bireylerin evde kalma sürelerinin artması ve ancak kısıtlı zamanlarda fiziki ortamlardan 

alışveriş yapabilmesinin sonucunda e-ticaret hacminde ciddi bir büyüme görülmüştür. Bu büyüme bilgisayar 

korsanlarının gözünden kaçmamış ve kullanıcı sayısının arttığı bu hizmete yönelik gerçekleşen siber saldırı ve 

tehditler de bu doğrultuda bir artış göstermiştir. Bu nedenle, e-ticaret sitelerine yönelik gerçekleşen siber saldırı 

ve türlerinin tespit edilmesi ve gereken güvenlik tedbirlerinin uygulanması oldukça önemli bir konu olarak gün- 

deme gelmiştir. Yapılan alanyazın çalışması ışığında elde edilen veriler doğrultusunda, e-ticaret sitelerine yönelik 

siber saldırı ve güvenlik tehditleri şu şekildedir: 

Distributed Denial-of-Service (DDos): Hizmet reddi anlamına gelmektedir ve çevrimiçi bir hizmeti kullanıla- 

maz hale getirme girişimi olarak bilinir. Hizmeti başka bir yere yönlendirerek veya bir süreliğine engelleyerek 

birden fazla kaynaktan gelen trafikle bunaltmak gibi birçok yolla elde edilebilir. Bu saldırılar, bankalardan e-ti- 

caret alanlarına kadar müşteri kaynaklarını hedef almakta ve önemli bilgilere erişim konusunda büyük bir zorluk 

oluşturmaktadır (Innab ve Alamri, 2018). 

SQL Injection (SQL Enjeksiyonu): Kullanıcı verileri girerken eklenen bir SQL sorgusu olmalıdır; sorgu istemci 

tarafında yürütülürken saldırı devreye girer. Veri tabanında hasara yol açabilecek kodun enjekte edildiği en yay- 

gın web hackleme tekniklerinden biri olarak çıkmaktadır. Kimlik sahtekârlığı, mevcut verilerin değiştirilmesi, 

sistemdeki tüm verilerin ortaya çıkarılması, verileri yok ederek verileri kullanılamaz hale getirme gibi sorunlara 

yol açmaktadır. 

Siteler Arası Komut Dosyası Çalıştırma (XSS): Bu tür saldırılar, güvenliği ihlal edilmiş bir siteden güvenilir 

web sitelerine kötü amaçlı bir komut dosyası eklenerek gerçekleştirilmektedir. Saldırgan, kötü amaçlı komut dos- 

yası ekleyerek hassas bilgilere, oturum tanımlama bilgilerine vb. erişim elde etmeyi amaçlamaktadır. 
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Kimlik Hırsızlığı: Bilgisayar korsanlarının üçüncü şahısları ilgili kişi olduğuna ikna ederek yanıltıp şahsın ve- 

rilerine zarar vermesine veya kendine yarar sağlayarak bilgilerine ulaşmasına kimlik avı denmektedir. Hesabınız 

tehlikede lütfen hemen cevap veriniz, bilgilerini onaylayınız gibi e-postalar yoluyla son zamanlarda oldukça sık 

rastlanan siber saldırı türleri arasında yer almaktadır. 

Oltalama (Phishing): Dolandırıcılar, alıcılar ve satıcılar arasındaki e-postaları hedef almaktadır ve ardından 

gönderileri ve ödemeleri yönlendiren bir siber saldırı türüdür. 

Virüs saldırıları: Bir virüs, sunuculara ve ağlara sızmaktadır ve tüm sistemi parçalayarak e-ticaret web sitelerini 

engelli hale getirmektedir. Web sitesinin kapalı kalmasına neden olarak ciddi finansal kayıplara neden olan bir 

saldırı türüdür. 

Casus yazılım: Müşterinin e-ticaretteki verilerini hedefleyen kötü amaçlı yazılımdır. Kullanıcı oturum açma 

bilgilerini toplamaktadır. 

Kötü niyetli bot: Elektronik ticaret sitelerine yönelik yapılan saldırı türlerinin başında gelmektedir. Ödeme say- 

faları, ürün sayfalarındaki içerikler ve kimlik bilgilerini doldurma ekranlarında kötü niyetli botlar kullanılmak- 

tadır. 

Bu doğrultuda, yapılan saldırı ve tehditlere karşı birebir önlemler almanın dışında farklı yaklaşımlar uygulanma- 

lıdır. Öncelikle; siber saldırılar sitenin farklı alanlarına yönelik gerçekleştirilmektedir, Ağ, veri tabanı, web sitesi 

gibi sistemin farklı boyutlarına yönelik gerçekleşen saldırı türleri mevcuttur. Dolayısıyla; donanım, yazılım ve 

fiziki güvenlik olarak üç ayrı alana yönelik güvenlik tedbirleri belirlenmeli ve uygulanmalıdır. İşletim sistemleri, 

veri tabanları, yazılımlar, standart ve prosedürler, bina güvenliği gibi alt katmanlara ayrılarak güvenlik sağlanma- 

lıdır. Elektronik ticaret sitelerinde, veri tabanlarında tutulan kişisel verilerde müşterilerin kredi kartı gibi finansal 

önemli bilgileri bulunmaktadır. Bu doğrultuda, müşteriye güven vermek ve bu bilgilerin güvenliğini sağlamak 

şirketin en önemli sorumlulukları arasındadır. Bu doğrultuda, e-ticaret sitelerinde güvenlik ayrı katmanlara ay- 

rılarak sağlansa da bütünsel bir yaklaşım uygulanmalı ve çeşitli prosedürler yerine getirilmelidir. Bu doğrultuda 

alınabilecek güvenlik tedbirleri olarak veri şifreleme, dijital imza ve sertifikasyon, izinsiz giriş tespit sistemi ve 

güvenlik duvarları gibi konuların üzerinde durulmuştur. 

• Güvenlik Duvarları: Donanım veya yazılım tabanlı bir güvenlik duvarı, önceden belirlenmiş güvenlik 

kurallarına göre bir bilgisayara giren veya çıkan trafiği izler ve kontrol eder. 

• İzinsiz Giriş Tespit Sistemi (IDS): IDS, gerçek zamanlı ağ trafiğini eşit şekilde izler. Bir saldırı imzası 

veya şüpheli etkinlikle karşılaştığında dikkatli olur ve sistem veya ağ yöneticisini uyarmak için bir alarm 

oluşturur. 

• Veri Şifreleme: Şifreleme teknolojisi, düz metni okunamaz biçime dönüştürerek üçüncü bir tarafın metni 

görüntülemesini engeller. Böylece kredi kartı numaraları, finansal işlemler ve kişisel veriler gibi önemli 

bilgiler korunabilir. 

• Dijital İmza ve Sertifikasyon: Bu, e-ticaret güvenlik özelliklerinin kimlik doğrulamasını ve bütünlüğünü 

destekleyen sertifikaları barındırmaktadır. 

E-ticaret sitelerine yönelik gerçekleşen siber saldırılar ve bu doğrultuda alınabilecek olası önlem ve güvenlik 

tedbirleri bu çalışma ile belirlenmiş olsa da bilişim teknolojileri her geçen gün ilerlemeye devam etmektedir. 

Bilişim teknolojileri ilerlerken bilişim suçları ve saldırıları da bu doğrultuda doğrudan bir ilerleme göstermekte- 

dir. Gelişen teknolojiyle birlikte değişen yeni siber saldırı türleri ortaya çıkmaktadır dolayısıyla işletmelerin bu 

saldırı türlerine karşı kontrollü olması oldukça önemlidir. Değişen teknolojik gelişmeler şirketler tarafından takip 
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edilmeli, uygulanan mevcut güvenlik tedbirlerinin geçerliliği kontrol edilmeli ve gerektiğinde yeni güncellemeler 

ve değişiklikler yapılması önerilir. 

Güvenlik tedbir ve yöntemleri uygulansa da uzmanlar tarafından yeni teknolojiler kullanılarak yöntem ve yakla- 

şımlar geliştirilmelidir. Son zamanlarda sıklıkla kullanılan yapay zekâ ve nesnelerin interneti gibi yeni teknoloji- 

ler kullanılarak modern çözüm veya yaklaşımların test edilmesi ve uygulanması tavsiye edilir. 

Literatürde yer almayan ama e-ticaret sitelerine yönelik olası tehdit oluşturabilecek diğer siber saldırı türleri de 

incelenebilir ve bu doğrultuda alınabilecek güvenlik tedbiri ile farklı çalışmalarla desteklenebilir. Örneğin ortada- 

ki Adam (MITM), e-Skimming gibi daha önceki çalışmalarda incelenmemiş siber saldırı türleri ve alınabilecek 

tedbirler noktasında farklı çalışmalar yapılabilir. 

Her ne kadar sistem ve kurum olarak teknik önlemler alınsa ve güvenlik tedbirleri uygulansa da en büyük riski 

insan taşımaktadır. Bireylerin internet okuryazarlığı ve bilgi güvenliği farkındalık düzeyleri geçmişe nazaran ol- 

dukça artmış olsa da hala birçok insan farklı siber saldırı yöntemleriyle dolandırıcılığa ve siber zorbalığa maruz 

kalmaktadır. Bu doğrultuda, e-ticaret sitelerine yönelik bilgi güvenliği farkındalıklarını artırmak ve internetin 

güvenli kullanılması noktasında gerek müşterilere gerekse çalışanlara farkındalık kazandırmak için farklı çalış- 

malar yapılması önerilebilir. Özellikle farklı hedef kitlelerinden kullanıcılar belirlenerek, internet kullanımı ve e-

ticaret sitesine yönelik bilgi güvenliği farkındalık düzeyleri karşılaştırılabilir ve bu doğrultuda çeşitli çalışmalar ve 

uygulamalar vasıtasıyla bu farkındalık düzeyini artıran çalışmalar gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Siteler tüm 

teknik önlemleri almış olsalar dahi bilgi güvenliği farkındalık düzeyi düşük bir müşterinin küçük bir hatası 

kendisini siber saldırıya maruz bırakabilir. Dolayısıyla bunu hem kullanıcı hem de şirket bazında değerlendirmek 

e-ticaret güvenliği konusunda önemli gelişmelere yol açacaktır. 
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ÖZET 
 

Ölümcül etkileri olan koronavirüs 2019 yılında ortaya çıkmasından kaynaklı COVID-19 olarak adlandırılmış- tır. 

İlk vaka ile Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde Aralık 2019 tarihinde karşılaşılmıştır. Azerbaycanı da 

kapsayan dünyanın bir çok ülkesine hızlı bir şekilde yayılan pandemi bir çok ülkenin sağlık sistemini olumsuz 

olarak etkilemişdir. Pandemiye karşı öz sağlık sistemini hızlı şekilde adaptosyana tabi tutan ve olumlu sonuclar 

alarak pandeminin etkisini hızlı şekilde azaltan azsaylı ülkelerden olan Azerbaycan son iki yılda sistemde önemli 

gelişme katetdi. Azerbaycan›ın COVID-19 ile mücadelenin başlangıcından bu yana aldığı önlemler etkili ve 

kapsamlı oldu. Hem yurt içinde hem de yurt dışında alınan önlemler Azerbaycan›ın tecrübesinin takdir edilmesini 

sağlamaktadır. MDB ve Kafkaslarda peyvend prosesinde öncül yerlerde olan Azerbaycan nüfüzunun önemli bir 

kısmı artık her iki peyvendi almış ve hastalığın hızı azalmıştır. Hem ekonomik durgunluğun bitmesi hem de sağlık 

sektoruna destek maksadlı yaklaşık 5 milyrd ABŞ doları destek paketi verilen Azerbaycanda pamdeminin olumsuz 

sonucları bertaraf edilmişdir. Oxford Universitesinin Covid19 önlemleri üzre 183 ülkedeki hükümet önlemlerini, 

kamu yardımı ve sağlık sistemi performansı gibi 19 gösterge üzerinden derecelendirmesinde Azerbaycan sıralama 

listesinde üçüncü sırada yer almıştır. 

Bu çalışmada Covid19 pandemisinin Azerbaycan Sağlık sistemine etkileri araştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, Azerbaycan Sağlık Sistemi, Tabib Sistemi, Zorunlu Sağlik Siğorta Sistemi 

 
Giriş 

 

XXI yüzyılın ilk yıllarında Azerbaycan’da geniş çaplı reformların yaygınlaşması, toplumumuzun yüksek sos- yo-

ekonomik kalkınması için koşullar yarattı. Ülkemizin ekonomik potansiyeli arttıkça, sağlık hizmetlerinin 

gelişmesi için uygun koşullar yaratıldı ve nüfusun sağlığını koruma sorunları ele alınmaya başlandı. Sağlık hiz- 

metlerine ayrılan bütçe son 10 yılda 10 kattan fazla arttı ve şimdi 650 milyon manatı aştı. Tahsis edilen fonların 

çoğu, ülkenin bölgelerindeki 400’den fazla sağlık kurumunun inşasında veya revizyonunda kullanılmış ve sağlık 

kurumlarının modern makine ve ekipmanlarla donatılması sağlanmıştır. Nüfusun sağlığını korumak ve tıbbi hiz- 

metlerin kalitesini artırmak için bir takım gerekli önlemler alınmıştır. Bulaşıcı hastalıklarla mücadelede önemli 

ilerlemeler kaydedilmiştir ve bu alan pratik sağlık hizmetlerinin öncelikli alanı olarak her zaman ilgi odağındadır. 
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Günümüzde hızla gelişen ve yaygınlaşan bilgi ve iletişim teknolojileri ile küreselleşmenin yeni süreçleri ülkelerin 

sosyo-ekonomik yaşamını ciddi şekilde etkilemektedir. Bu anlamda Azerbaycan bir istisna değildir. “Azerbaycan 

2020: gelecek için vizyon” Kalkınma Konseptinin temel stratejik hedefi, mevcut fırsatları ve kaynakları kulla- 

narak sürdürülebilir ekonomik büyüme, etkin yönetişim, Azerbaycan’da tüm insan hak ve özgürlüklerinin tam 

olarak sağlanmasıdır. 2020 yılında Azerbaycan ekonomik ve siyasi olarak gelişmiş, rekabetçi bir ülke olacaktır. 

Bu tür sağlık hizmetleri Azerbaycan’ın en uzak köylerinde sunulacaktır. Azerbaycan’ın ekonomik kalkınması, 

tüm sosyal alanlar ile birlikte sağlık hizmetlerinin gelişmesinin önünü açmıştır. Azerbaycan’ın sağlık hizmetleri 

son yıllarda dünya standartlarına uygun olarak gelişmektedir. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin maddi ve teknik ta- 

banının güçlendirilmesi amacıyla sağlık kurumlarının inşası, revizyonu ve yeniden inşası, modern tıbbi cihazlarla 

temini gerçekleştirilirken, sağlık reformları planlı bir şekilde yürütülmektedir. DSÖ Avrupa Bölge Komitesi’nin 

Bakü’deki 61. oturumunda konuşan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Devlet, ülkemizde zor durumda olan ailelere 

destek oluyor. Zor koşullarda yaşayan 125 bin aile devletten hedefli sosyal yardım alıyor. Küresel mali ve ekono- 

mik krize rağmen, Azerbaycan’da tek bir sosyal program değiştirilmedi. Tek bir gecikme veya gecikme olmadı. 

Aksine Azerbaycanlı emeklilerin emekli maaşları artırıldı. Yaşlı nesil için bu, sağlıklarına doğrudan bir katkıdır. 

Çünkü eski nesil ne yazık ki ilaçlara daha fazla para harcıyor. 

Kalkınma Konsepti “Azerbaycan 2020: Gelecek Vizyonu”nda belirtildiği gibi, “insan sermayesinin gelişimi, 

nüfusa kaliteli sağlık ve eğitim hizmetlerinin sağlanması ve bu hizmetlere düşük gelirli aileler ve yoksul vatan- 

daşlar da dahil olmak üzere çeşitli sosyal grupların erişiminin sağlanması vurgulanmaktadır.” Azerbaycan Sağlık 

Sisteminin odak noktası, sağlık yönetiminde aşırı merkezileşmeyi önlemek, yönetimde salt yürütme işlevlerinin 

idari-ekonomik biçimlerle değiştirilmesi için önlemler almak ve böylece farklı hükümet düzeylerinin yetkilerini 

etkin bir şekilde bölüştürmek ve koordinasyonlarını sağlamaktır. 

Azerbaycan Sağlık Sistemi ve oluşumu 
 

Dünyanın önde gelen sağlık sistemlerine uygun olarak sağlık sisteminin sürdürülebilir kalkınma modelinin oluş- 

turulması için bir dizi önemli adım atılmıştır. 

Sağlık reformları kapsamında bilgi teknolojilerinin sağlık hizmetlerinde yaygın olarak kullanılması, birleşik bir 

sağlık bilgi ortamının oluşturulması, sağlığın diğer bilgi sistemleri ve veri tabanları ile ilişki kurmak için bilgilen- 

dirilmesi bu reformlara bağlanabilir. Vatandaşların Elektronik Sağlık Kartı Sistemi, Model Tıbbi Bilgi Sistemi, 

Tıbbi Muayene Kart Sistemi, Acil Tıbbi Yardım İstasyonu Sevk Hizmeti, Bulaşıcı Hastalıkların Elektronik Göze- 

tim Sistemi, Teletıp sistemleri gibi projeler uygulanmaktadır. Sağlık sisteminin gelişimi tüm dünyada olduğu gibi 

Azerbaycan’da da büyük önem taşımaktadır. Sağlık sisteminin etkin işleyişi, finansmanına bağlıdır. 

Modern sağlık reformunun ana görevi, Zorunlu Sağlık Sigortası (ITS – Icbarı Tıbbı Sığorta) sisteminin getirilmesidir. 

Zorunlu sağlık sigortası, dünyada sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılan başlıca yöntemlerden biridir. ITS sa- 

yesinde insanlar, maddi imkanları olsun ya da olmasın, devlet garantili sağlık hizmetlerine her zaman ücretsiz erişe- 

bilmelidir. Vatandaşlar, geçici veya sürekli oturma izni olan yabancılar ve vatandaşlığı olmayan ITS’tan yararlanabilir. 

Uygulanan Zorunlu Sağlık Sigortası, dünya sağlığında yaygın bir sağlık hizmeti modelidir ve dayanışmaya dayalı 

bir sosyal projedir. Yani insanlar hasta olmasalar bile belli fonlara para harcarlar ve biriktirirler. Hastalığı olan 

kişiler bu araçlar kullanılarak tedavi edilebilir. Bu sayede insanlar birbirine yardım eder. 

Bu amaçla 2016 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kuruluna bağlı Zorunlu 

Sağlık Sigortası Kurumu kurulmuştur. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren ülkemizde zorunlu sağlık sigortası ka- 
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demeli olarak uygulanmaya başlanacaktır. Zorunlu sağlık sigortası, nüfusun sosyal korumasının güçlendirilmesi 

açısından önemlidir. Tek bir zorunlu sigortanın oluşturulması Ajansın ana görevlerinden biridir. 

2018 yılında ajans bünyesinde “Tıbbi Bölge Birimleri Yönetim Derneği” (TEBIB) kurulmuştur. TEBIB’ın temel göre- 

vi, zorunlu sağlık sigortasının getirilmesiyle bağlantılı olarak sağlık kurumlarını yönetmek ve kontrol etmektir. TEBIB 

‘un faaliyetinin temel amacı, alt sağlık kuruluşlarında nüfusun sağlığını korumak için tıbbi hizmetlerin düzenlenmesini 

sağlamak ve tıbbi hizmetlerin kalitesini artırmak için önlemler almaktır. TEBIB, halk sağlığı alanında nüfus için uygun 

koşullar yaratır, sağlık kurumlarının faaliyetlerini zorunlu sağlık sigortası sisteminin gereksinimlerine uyarlar. Sağlık 

kurumlarında verilen sağlık hizmetlerinin kalitesinin modern gereksinimlere uygunluğunu kontrol eder. 

TEBIB`in bakımı ve işletilmesi, devlet bütçesinden ödenekler, faaliyet alanlarına uygun olarak yapılan çalışma- 

lardan elde edilen gelirler, verilen hizmetler, bağışlar, hibeler ve tüzükte belirtilen diğer kaynaklardan karşılan- 

mak suretiyle gerçekleştirilir. 

Covid 19 ve ortaya çıkış süreci. Bir yılı aşkın süredir devam eden SARS-CoV-2 pandemisi, dünya çapında 

önemli bir sağlık sorunudur ve ciddi sosyal ve ekonomik zorluklar doğurmaktadır. 31 Aralık 2019’da Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei Eyaleti, Wuhan’da etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakaları 

bildirilmişdir. 7 Ocak 2020’de bu gerçek, insanlarda daha önce hiç görülmemiş yeni bir koronavirüs (2019 Novel 

Coronavirus COVID-19) olarak doğrulandı. COVID-19’un en yaygın semptomları ateş, halsizlik ve kuru öksü- 

rüktür. Virüs bulaşmış bazı kişilerde herhangi bir semptom görülmez veya kendilerini iyi hissetmezler. Semptom- 

ların varlığı hastalığın yayılmasına yol açar. Çoğu insanda (yaklaşık %80) hastalık, özel tedaviye gerek kalmadan 

iyileşme ile sona erer. Bununla birlikte, altı COVID-19 enfeksiyonu vakasından birinde, solunum yetmezliği 

gelişmesiyle birlikte ciddi semptomlar gelişir. Yaşlı insanların yanı sıra hipertansiyon, kalp hastalığı veya diyabet 

gibi hastalıkları olan kişilerin ciddi bir enfeksiyon geçirme olasılığı daha yüksektir. 

Azerbaycan Sağlık Sisteminin Covidle bağlantılı mücadelesi. Azerbaycan, koronavirüs hastalığının yayıl- 

masını önlemek için esnek ve gerekli önleyici adımları atmıştır. COVID-19 koronavirüsünün Azerbaycan top- 

raklarında oluşturduğu tehdidi önlemek ve önleyici ve acil tedbirleri ivedilikle uygulamak amacıyla Bakanlar 

Kurulu’na bağlı olarak ilgili devlet kurum ve kuruluşlarının başkanlarından oluşan bir karargah kurulmuştur. 

Önleyici tedbirler almak ve Azerbaycan Cumhuriyeti›nin tüm alanlarını izlemek için ilgili uzmanlardan oluşan 

uzman gruplar oluşturuldu. 

3 Mart 2020’den itibaren ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarında öğretim süreci 20 Nisan’a kadar kademeli 

olarak askıya alındı. Ülkede yapılacak tüm toplu etkinlikler ertelendi veya iptal edildi. 14 Mart 2020’den itiba- 

ren bir dizi sosyal izolasyon önlemini kapsayan özel bir rejim getirildi ve 24 Mart’tan itibaren özel bir karantina 

rejimi uygulandı. Alışveriş ve eğlence merkezleri kapatıldı, parklara ve halka açık yerlere erişim yasaklandı. 

Şehirlerarası ulaşım ve Bakü Metrosu tamamen askıya alındı. Ülkede 5 Nisan’dan bu yana hareket kısıtlamaları 

uygulanıyor. Bir dizi kamu ve özel kuruluşun faaliyetlerinde bulunanlar hariç, diğer tüm vatandaşların SMS 

izin sistemi ile belirli durumlarda ve belirli süreler içinde ikamet yerlerinden ayrılmalarına izin verildi. Alınan 

kararlar ve alınan önlemler sonucunda COVID-19 pandemik enfeksiyon sayısı keskin bir şekilde azaldı. Bu 

nedenle, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 1 Mayıs 2020 tarihli “Azerbaycan Cumhuriyeti dahi- 

linde özel karantina rejimi sırasında sıhhi durumun düzenlenmesi hakkında” Kararı değiştirilmiş ve spor, sağ- 

lık-rehabilitasyon tesisleri ve camilerin gereklerine göre düzenlenerek 31 Mayıs 2021 tarihinden itibaren restore 

ediliyor. Ayrıca, açık havada halka açık yerlerde kişisel solunum koruması kullanma gerekliliğini de iptal etti; 

Bakü Metrosunda yolcu trafiği, ülkenin şehir ve bölgelerinden gelen kara ve hava yolcu trafiği, büyük alışveriş 
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merkezlerinin (çocuk ve diğer eğlence merkezleri, sinemalar hariç), plajlar ve havuzları, su atraksiyonları ve spor 

tesislerinin işletilmesi restore edildi. Karara göre, 18 yaşından küçükler hariç, spor ve sağlığı geliştirici tesisler 

sadece COVID-19 pasaportu veya COVID-19’a karşı bağışıklık belgesi olan kişiler tarafından kullanılabilecek. 

Sağlık önlemleri ülkemizin pandemi karşıtı gündeminde özel bir yere sahiptir. Temel amacı COVID-19 ile enfek- 

te olan tüm hastalara hastanede tıbbi bakım sağlamak olan bir pandemi durumunda ülkemizde sağlık altyapısının 

daha da güçlendirilmesi için gerekli adımlar atılmaktadır. Uluslararası uygulamaya uygun olarak, ülkede korona- 

virüs enfeksiyonlarının laboratuvar teşhisi için özel devlet sağlık kurumları belirlenmiştir. Uzman tıp kurumların- 

daki laboratuvarlar, WHO tarafından belirlenen tüm biyogüvenlik ve diğer kalite standartlarına tam olarak uygun 

olarak inşa edilmekte, analizler yüksek nitelikli personel tarafından gerçekleştirilmekte ve test sonuçlarının doğ- 

ruluğu özel programlarla takip edilmektedir. 

Tablo 1. Azerbaycan Cumhuriyeti’ndeki son COVID 19 durumu 
 

Toplam enfeksiyon sayısı 514 289 

Toplam sağalma sayısı 483558 

Vaksin olunanların sayısı 4 249 138 

Toplam ölüm sayısı 6 8693 

Kaynak. Azərbaycan Sağlık Bakanlığının 25.10.2021 tarihli açıklaması 

Salgını önlemek ve nüfusun sağlığını korumak için ülkede toplam 10 modüler hastane kompleksi kuruldu. Bakü, 

Abşeron bölgesinin Saray yerleşimi, Sumgayıt, Gence, Şeki ve diğer şehirlerde modüler hastaneler faaliyete geç- 

miştir. Bu hastaneler 100’den fazla koğuş ve yatak, merkezi bir Oksijen Jeneratör Sistemi ve bir havalandırma 

sistemi ile donatılmıştır. Orta şiddette semptomları olan bulaşıcı koronavirüs hastalarının kabulü ve tedavisi için 

bu tip hastanelerde gerekli koşullar oluşturulmuştur. 

Azerbaycan Cumhuriyeti’nde 2021-2022 için COVID-19 Aşı Stratejisi uyarınca, sağlık çalışanlarının aşıları Ocak 

ayında başladı ve sağlık çalışanlarının %70’inden fazlası aşılandı. 65 yaş üstü vatandaşlara 8 Şubat 2021’den, 50 

yaş ve üzerindekilere 17 Şubat’tan itibaren aşı uygulamasına başlandı ve süreç başarıyla devam ediyor. Ülkede 

28 gün sonra ikinci doz aşı yapılması gerektiği kabul edilmektedir. 

Ülkemizde COVID-19 enfeksiyonu ile mücadele için aşılama sürecini kaliteli bir şekilde organize etmek için 

gerekli tüm önlemler alınmıştır. Aşı için tahsis edilen tıp merkezlerinde kayıt, aşı ve aşı sonrası bekleme salonları 

oluşturulmuştur. Tüm odalar gerekli tıbbi ve hijyenik ekipmanlarla donatılmıştır. 

Sağlık Bakanlığı, Zorunlu Sağlık Sigortası Kurumu ve Tıbbi Bölge Birimleri Yönetim Derneği, salgınla müca- 

dele için birlikte çalışıyor. Bakü’de aşılama sürecini optimize etmek için süreç Sağlık Bakanlığı, Tıbbi Bölge Bi- 

rimleri Birliği tarafından ülkenin Abşeron, Sumgayıt illeri ve bölgelerinde yürütülmektedir. 50 yaşını doldurmuş 

vatandaşlar, sürecin düzenlenmesi için randevu.its.gov.az adresine giderek kayıt yaptırıp, en yakın tıp merkezini 

seçip belirlenen tarihte aşı için istasyona yanaşıyor. Aynı zamanda Cumhuriyet’te gezici hizmetler düzenleniyor 

ve fiziksel engelli ve uzak bölgelerde yaşayan vatandaşların evlerinde aşılama yapılıyor. Şu anda aşılama için 

Sinovac, AstraZeneca, Sputnik V ve Pfizer aşıları kullanılmaktadır. Her iki dozda da COVID-19 aşısı olanla- 

ra aşı sertifikaları düzenlenmektedir. Şu anda aşılama süreci başarıyla devam etmekte olup, ülkemizde toplam 

5040.778 doz aşı yapılmıştır. Bu, ülke nüfusunun %21’inin aşılandığı anlamına geliyor. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 26 Mayıs 2021 tarihli ve 151 sayılı Kararına göre, devlet kurumla- 

rı çalışanlarının çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın 1 Eylül 2021’den itibaren “Özel karantina rejimini genişlet- 
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me ve bazı kısıtlamaları kaldırma önlemleri hakkında” istihdam veya sivil sözleşmeler kapsamında en az yüzde 

80’inin COVID-19’un ilk dozuna ve ikinci dozuna 1 Ekim’den itibaren aşı olması veya COVID-19’a karşı bağı- 

şıklık sertifikasına sahip olması gerekmektedir. Bir yüksek veya orta mesleki eğitim kurumunda okuyan 18 yaşını 

doldurmuş tüm kişilerin COVID-19 pasaportu olması gerekmektedir. Ayrıca halka açık yemek işletmelerinde 18 

yaşını doldurmuş kişiler; otellerde; Büyük alışveriş merkezlerinde ve diğer kapalı alanlarda sunulan hizmetlerden 

ancak COVID-19 pasaportu olması halinde yararlanabilecekler. 

COVID-19 salgını, küresel sağlık iş gücünün güçlendirilmesinin önemini bir kez daha vurguladı. Dünya Sağlık 

Günü münasebetiyle yayınlanan “2020 Yılında Dünyada Hemşirelerin Durumu” başlıklı raporda, dünyadaki sağ- 

lık çalışanı eksikliği, eğitim, etkinlik ve liderlik becerilerine yatırım yapılması gereken öncelikli alanlar belirlen- 

di. COVID-19 virüsü ile mücadelede asıl yük sağlık çalışanlarına düştü. 

Ülkemizde sağlık sisteminin şekillenmesinde sağlık çalışanlarının rolü büyüktür. Devlet Zorunlu Sağlık Sigortası 

Kurumu, “Kamu tüzel kişiliğine bağlı sağlık kurumlarında çalışan sağlık çalışanlarının ücretlendirme sistemine 

ilişkin “Tıbbi Bölge Birimleri Yönetim Derneği”ne ilişkin Yönetmeliği onayladı. 

Kurallara göre, bir sağlık çalışanının maaşı, pozisyon (tarife) maaşını, çalışma koşulları için ödenen ödenekleri, 

teşvik ödeneklerini ve pozisyona, hizmet süresine ve hizmet performansının değerlendirilmesine bağlı olarak İş 

Kanunu’nda öngörülen diğer ödemeleri içerir. 

Sağlık çalışanlarına sağlanan fayda türleri şunlardır: 

• tehlikeli ve zorlu çalışma koşullarına ek olarak; 

• özellikle sağlık açısından tehlikeli ve özellikle zor olan çalışma koşullarına ek olarak; 

• İnsan immün yetmezlik sendromu (AIDS) veya insan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile ilişkili çalışma 

koşulları için takviyeler; 

• yeterlilik derecesine göre ek; 

• sürekli iş deneyimi için ek; 

• gece çalışması için ekstra; 

• çalışma koşullarının özelliklerine göre ek; 

• İşin karmaşıklığına, yoğunluğuna, yüksek kalitesine ve işçilikte yüksek sonuçlara ek olarak. 

• Sağlık personeli için teşvik takviyeleri, yapılan işin pozisyonuna ve niteliğine göre sabit veya hizmet teş- 

vik takviyeleri şeklinde sağlanmaktadır. 

Doktor maaşlarına uygulanan teşvik primi miktarı 100 ile 570 manat arasındadır. 

Doktorların uzmanlık alanlarında/pozisyonlarında sundukları hizmetleri ölçmek ve değerlendirmek amacıyla 

doktorlara hizmetlerine yönelik teşvik takviyesi verilmektedir. 

Yoğun bakımda çalışan hekimlere gece vardiyası başına 30 manat ve gece vardiyasında tedavi edilen her hasta 

için 5 manat tutarında normatif destek verilmektedir. 

Acil ve acil tıbbi yardım istasyonlarının (birimlerinin) şefleri, doktorları ve sevk memurlarının aylık resmi (tarife) 

maaşlarına, emeğin ücret oranlarına göre istikrarlı teşvik katkıları verilir. 

Bir grup sağlık çalışanının tehlikeli ve zor çalışma koşulları için aylık maaşının yüzde 15’i, özellikle tehlikeli ve 

zor çalışma koşulları için aylık maaşın yüzde 20’si, insan bağışıklık yetmezliği sendromu veya insan bağışıklık 

yetmezliği virüsü ilgili çalışma koşulları için resmi (tarife) maaşının yüzde 60 oranında ek maaş her ay ödenir. 
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Kırsal alanlarda, evden uzakta çalışan ve sabit teşvik ödemeleri alan doktorlara da sabit yardım ödenmektedir. 

Tıbbi kurumlarda ameliyat, yoğun bakım, kadın hastalıkları ve acil servislerde (bölüm, departman, istasyon, ka- 

bine vb.) gece çalıştırılan doktorlara gece yapılan her çalışma saati için saatlik nöbet (tarife) ücretinin yüzde 50’si 

(ambulans alanı ile ilgili olarak, ayrıca Kuralların 17.4 paragrafında belirtilen sabit teşvik eklerinin yüzde 35’i 

tutarında), diğer çalışanlara resmi (tarife) maaşının yüzde 35’i oranında ek ücret ödenir. 

Sonuc 
 

Görünüşe göre COVID-19 pandemisi dünyada hala devam ediyor ve muhtemelen birkaç yıl daha devam edecek. 

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre bu virüs son bulaşıcı virüs olmayacak. Yine 2020’de dünyanın karşı karşıya olduğu 

küresel zorluğun üstesinden gelmek için önleyici tedbirler almaya ihtiyaç var. Bu önlemlerin temeli, yalnızca bü- 

yük şehirlerde değil, aynı zamanda kırsal ve uzak bölgelerde de tıbbi tesislerin güçlendirilmesi ve maddi-tekniki 

tabanın güçlendirilmesi ihtiyac vardır. COVID-19 salgını, sağlık sorunlarımızın çözümünde sağlık çalışanlarının 

önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Güçlü sağlık hizmetleri istiyorsak sağlık çalışanlarına yatırım yapmalı, 

onları uluslararası standartlarda eğitmeli ve gerekli kaynakları sağlamalıyız. Sağlık çalışanları, çalışmaları karşı- 

lığında adil bir maaş almalı ve profesyonel olarak gelişmeye devam etmelidir. Bu, sağlık hizmetlerinin kalitesinin 

artırılmasına ve Evrensel Tıbbi Bakımın geliştirilmesine yardımcı olacaktır. 
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Türk eğitim sisteminin değişim, gelişim ve dönüşümlerin temellerinin atıldığı Meşrutiyet Döneminde yetişen 

eğitimcilerin görüş ve önerilerinin uygulama alanı bulduğu Cumhuriyet dönemi, Türk eğitim Tarihi açısından bir 

inovasyon dönemi olarak kabul edilebilir. Eğitim alanında ki bu değişim, gelişim ve dönüşümlere katkı sağlayan 

eğitimci ve düşünürlerden birisi de Nafi Atuf( Kansu) olmuştur. Yaşamını eğitime adamış olan Nafi Atuf, gerek 

öğretmenlik gerekse de yöneticilik yaparak o dönem için eğitimle ilgili yaşanılanlara canlı şahitlik etmiştir. Nafi 

Atuf içinde yaşadığı ve görmüş olduğu eğitim tecrübelerini ve eğitimin nasıl ve ne şekilde olması veya verilmesi 

gerektiği konusunda çeşitli dergilerde makaleler yayınlamıştır. Maarif Kongresi’nde, Nafi Atuf başkanlığında öğ- 

retmen yetiştirme komisyonu kurulmuş ve bu komisyonda tecrübe deneyimlerini aktarmıştır. Bu çalışmada Nafi 

Atuf Kansu’nun, Terbiye ve Tedrisatta Nahiv Tedrici(1915), Tabiat Terbiyesi(1916), Özel eğitime gereksinim 

duyanlar(Anormaller) Hakkında(1916), Terbiyede Kadın(1917), Çocuklarımızda Yaş ve Zekâ Münasebeti, Ahlak 

ve Mekteplerde Ahlak(1917), isimli makaleler üzerinde durulmuştur. 

İncelenen makaleler her ne kadar 20. Yüzyılda yazılsa da, içeriklerinin 21. Yüzyıl eğitimine yönelik olması, II. 

Meşrutiyet dönemi eğitim anlayışının Cumhuriyet dönemi eğitimi için değişim ve dönüşüm için fırsat ortamı 

doğurduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: Nafi Atuf Kansu, Eğitim ve öğretim, Öğretmen Yetiştirme, 
 

GİRİŞ 

Nafi Atuf Kansu, II. Meşrutiyet, Cumhuriyet, Çok Partili Hayata geçiş yıllarını gören oldukça çalkantılı bir dö- 

nemde yetişen önemli eğitimci, yazar ve siyaset adamlarımızdan birisidir. Mülkiye Mektebi çıkışlı olması, ka- 

pasitesi ve donanımı, onun Cumhuriyet dönemi eğitim sisteminin dizayn edilmesinde önemli görevler almasını 

sağlamıştır. Talim ve Terbiye Kurulu’nun çekirdeği sayılan Heyet-i İlmiye Kurulunda bulunan, öğretmen örgüt- 

lenmelerinde rol alan bir isimdir. Ülkemizde ilk izcilik faaliyetleriyle ilgilenmiş, Türk Maarif Cemiyetinin kuru- 

cuları arasında yer almıştır. “Pedagoji Tarihi” adlı eseriyle dünyaca ünlü eğitim bilimcileri ülkemize tanıtmıştır. 

Ayrıca Türk Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme adlı iki ciltten oluşan kitabı da bulunmaktadır. Cumhuriyet dö- 

nemi eğitim tarihi alanında yazılan ilk kitaplardan olması eserin önemini daha da artırmaktadır(Özmen,2015;iii). 

Cumhuriyet Maarif mekanizmasının başında umum mudur, müsteşar ve siyasi müsteşar olarak vazife gördüğü 

yıllarda ve sonra bir Milletvekili olarak da öğretimde ve eğitimde bu halkçı ülkünün gerçekleşmesi için çalışan- 

larla beraber olmuştur(Kansu, 2011;153). Nafi’i Atuf Kansu, öğretmen, terbiyeci ve idareci olarak daima başarılı 

ve verimli geçmiş meslek hayatiyle maarif tarihimizin hatırasına ve işlerine büyük yer ayıracağı, son yılların 
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önemli maarif adamlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Ne yazık ki Nafi Atuf’un aramızdan erken ayrılması 

eğitimdeki değişim ve gelişimin daha nitelikli olmasını bir nevi sekteye uğratmıştır (Unat, 2011; 133). 

Ülken (2011)’e göre Nafi Atuf, Nafi Atuf Kansu ve İbrahim Alaettin Gövsa, aynı günde kaybettiğimiz bu iki 

tanınmış Türk münevveri ne gariptir, tecrübelerden geçmiş, aynı merhaleleri aşmış iki insandı. İkisi de terbiye- 

cilikten başladılar, ahlakçılığa ve cemiyet idaresine, oradan siyasete geçmişlerdir. Nafi Atuf meslek hayatının 

başından beri en doğru, en emin yol olan Türkiye’yi tanımak, memlekete müteşebbis ve faal bir nesil yetiştirecek 

terbiyeyi vermek yolunu ideal tanımış, bu yolda neşriyat yapmış, mektep, idare etmiş, gençlere bu fikirleri telkin 

etmiş, hatta bizzat tarlada çalışarak bu yolun fiili kahramanı olmağa çalışmıştır. Nafi Atuf, memleketimizde ilk 

defa Prens Sabahattin tarafından temsil ve müdafaa edilen Le Play Sosyolojisine mensuptu. 

Tonguç (1963-2011) Nafi Atuf’ la ilgili bir anısını ve onunla ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getirmiştir. Ölü- 

münden bir iki ay önce, Elik’le son gidişimizde bağdan ayrılırken birkaç defa durdu, arkasına manalı manalı 

baktıktan sonra Etlik sırtlarını eli ile işaret ederek; 

“Şu güzel tabiatın içinde özel bir okul açıp çocukları bu cennete kavuşturamadık... Böyle yerlerde açılmış okul- 

lara kavuşan çocuklar, nimetin kadrini bilmelidirler...Şehir çocukları için bunu yapamadık...Günahlarımız bü- 

yüktür, Tonguç !.dedi .Otobüs durağına kadar hiç konuşmadı.”. Nafi Atuf Kansu bu sözleri söylediği zaman öyle 

işlerin içinden çıkmış bir insandı ki onu yakından tanımayanların çoğu, aklı içinden geldiği işlerde takılı kalmış 

zannederlerdi. Hâlbuki o, yalnızca çocukları düşünür, onlara istediği kadar hizmet etmek fırsatını ele geçiremedi- 

ğine üzülürdü. Her meseleyi mürebbilik acısından görüp, buna göre çözmeyi tasarlar, başkalarına da bunu telkin 

etmeye çalışırdı. Çocuklara haksızlık yapıldığını görünce isyan ederdi. “Büyükler onlardan intikam alacak kadar 

soysuzlaşmamalıdır. Derdi. Onun başka hiç bir şeye isyan ettiği görülmemiştir. 

Nafi Atuf, 1915 yaz aylarında öğrencileriyle birlikte Uludağ’a çıkarak okuldaki öğrencilerine izcilik ve sporu da 

aşılamıştır. Bu yönüyle ülkemizde izciliğin kurucuları arasında yer almıştır. Nafi Atuf’ un gerçekleştirdiği bu ilk 

Uludağ kampı, Türkiye’deki dağcılık tarihi acısından da önemli bir adım olarak sonraki dağcı ve izcilere örnek 

olmuştur. Nafi Atuf, Bursa’da ayrıca medeni bilgiler ve psikoloji dersleriyle de Darulmuallimatın kızlarının da 

yetişmesine katkıda bulunmuştur(Kansu, 2011; 168). 

Hayatı 

Nafi Atuf [Kansu]: 1890 yılında babası doktor Aziz Emin Paşa‘nın vazifesi nedeniyle bulunduğu Mekke‘de doğan 

Kansu, ilk, orta ve lise tahsilini Edirne‘de tamamlamıştır. Edirne Mülki İdadisinden 1906 yılında mezun olan Nafi 

bey aynı yıl giriş sınavını kazanarak İstanbul‘da Mülkiye Mektebi(Siyasal Bilgiler Fakültesi)’ne kaydolmuş ve 

Mülkiye’yi 1910 yılında pekiyi derece ile bitirdikten sonra Edirne’ye Maiyet Memuru olarak tayin olunmuştur. 

Fikir adamı olarak eğitim alanında gelişimi ve yenileşmeyi savunmasının yanı sıra bu görüşünü savunan dergiler 

çıkardı. Eğitim akımları ve düşüncelerine ilk yer veren önemli dergilerden birisi olan Say ve Tetebbü (İş ve Dü- 

şünce) adlı dergi Nafi Atuf bey ile Mehmet Vehbi bey tarafından Edirne’de yayınlanmaya başlanmıştır. Nafi Bey 

ve eğitimci arkadaşlarıyla birlikte İstanbul’da çıkarttıkları Muallim Dergisi’de eğitim alanında önemli araştırma 

ve yazılara kaynak olur. 1921 yılının ilk günlerinde Ankara‘ya gelmiş ve 15 Temmuz 1921 de başlayan Maarif 

Kongresine katılmıştır. Ankara Atatürk Lisesi ve Kayseri Lisesi Müdürlüğü, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü gibi 

görevlerin yanı sıra 1924 den itibaren üstlendiği Maarif Vekâleti (Milli Eğitim Bakanlığı) Müsteşarlığı ile devam 

etmiştir. 1924 ve 1927 yılları arasında ifa ettiği Maarif Müsteşarlığı, Cumhuriyet tarihinin ilk Eğitim Müsteşarlığı 

olarak önem arz etmektedir. 1927 seçimleri ile siyasete geçen Kansu, TBMM’nin 8. Dönemi dâhil olmak üzere 

Aralıksız 22 yıl milletvekilliği yapmıştır. TBMM tarafından Nafi Atuf Kansu’ya 1927 yılında İstiklal Madalyası 
 



TAM METİN KİTABI VII. TURKCESS Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 
 

682 
 

 

verilmiştir. 1928 yılında Atatürk tavsiyeleri ve himayelerinde kurulan Türk Maarif Cemiyeti’nin (Türk Eğitim 

Derneği) bizzat kuruluşunda çalışan Kansu, 1928 den 1935 yılına kadar 2 dönem bu derneğin Başkanlığını da 

yapmıştır. 1932 yılında gerçekleşen açılışından itibaren uzun süre idareciliğini yapmıştır. Ankara Halkevi Baş- 

kanlığında bulunan Nafi Atuf Kansu, Halkevlerinin yayın organı Ülkü Dergisinde de yöneticilik yaparak birçok 

sayıya yazılarıyla emeğini katmış ve derginin düzenli çıkması ve yaygınlaşması için basımından dağıtımına kadar 

birçok konuda özveri ile çalışmıştır. Nafi Atuf Kansu, 28 Ekim 1949 tarihinde, 59 yaşında iken Ankara’da vefat 

etmiştir(Karagöz, 2014; Faik Reşit Unat, https://www.nafiatufkansu.com/hayati. 11.08.2021 tarihinde erişilmiştir) 

Eserleri: 

Yeni Mektepde - Edmond Demolins’den (1912) 

Vatanım Coğrafyası (1914) 

Frobel (1914) 

Fenn-i Terbiye Tarihi (1916) 

Tolstoy-İptidai Muallimi (1919) 

Pedagoji tarihi (1929) 

Türkiye Maarif Tarihi Hakkında Bir Deneme-2 Cilt (1931-1932) 

Türklerin Terbiyeye Hizmetleri (1932) 

İlk Kültür İzleri ve Nakil Vasıtaları (1933) 

Nafi Atuf Kansu, yazmış olduğu bu kitapların yanı sıra eğitimle ilgili çeşitli dergilerde çok sayıda çok sayıda 

makaleler kaleme almıştır. Bu makalelerden henüz teferruatıyla incelenmemiş olanlarından bazıları ise şunlardır; 

Terbiye ve Tedrisatta Nahiv Tedrici(1915) 

Tabiat Terbiyesi(1916) 

Özel eğitime gereksinim duyanlar(Anormaller) Hakkında(1916) 

Terbiyede Kadın(1917) 

Çocuklarımızda Yaş ve Zekâ Münasebeti 

Ahlak ve Mekteplerde Ahlak(1917) 

Bu çalışmada bu makaleler özetlenmeye çalışılmıştır. 
 

Yöntem 

Bu çalışma da nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yapılmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması 

hedeflenen olgu ya da olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır. Doküman in- 

celemesi, bir araştırma problemi hakkında belirli zaman dilimi içerisinde üretilen dokümanlar değişik aralıklar- 

la üretilmiş dokümanların geniş bir zaman dilimine dayalı analizini olanaklı kılmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 

2002). Bu bağlamda Nafi Atuf Kansu’nun Terbiye ve Tedrisatta Nahiv Tedrici(1915), Tabiat Terbiyesi(1916), 

Özel eğitime gereksinim duyanlar(Anormaller) Hakkında(1916), Terbiyede Kadın(1917), Çocuklarımızda Yaş ve 

Zekâ Münasebeti, Ahlak Ve Mekteplerde Ahlak(1917), Japonya’da Mektepler, Çocuklarda Eğilim( Temayülat), 

Hayatta Mektep(1918) isimli makaleleri üzerinde durulmuştur. Araştırma yukarıda belirtilen makalelerin ince- 

lenmesiyle sınırlıdır. Araştırmada kullanılan veri kaynakları öncelikle birincil kaynaklardır. 
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BULGULAR 

 
1. Terbiye ve Tedrisatta Nahiv Tedrici(1915) 

 

Nafi Atuf Kansu, Tedrisat Mecmuası(1915)’ında yazmış olduğu “Terbiye ve Tedrisatta Nahiv Tedrici” isimli 

makalesinde günümüz öğretim ilke ve yöntemlerine ışık tutacak tavsiye ve önerilerde bulunarak, günümüzde 

kullanılan öğretim yöntemlerinden “kartopu” yöntemi üzerinde durmuş ve genel olarak şunları ifade etmeye ça- 

lışmıştır(Kansu,1916;573-575; Karagöz; 2016; 658). 

1- Muallim vereceği derste hangi usul kullanırsa kullansın tedris ve terbiyenin öncelikle derece derece olması şarttır. 

Tedrici tedris: talebatın inkişaf hevesini adım adım takip ederek ilerleyen bir tedris demektir. Çocuk hayali ile düşünür. 

Hâlbuki bir genç ise aynı şeyi malik olduğu umumi fikir ile düşünür. Küçük şeyler çocuğu meşgul eder ve eğlendirir. 

Muhterem bir mürebbiye şöyle diyor: çocukları anlamak için onları sevmek lazımdır. Onları zekâdan ziyade kalple 

keşf olunabilir. Çocuğun ruhunu istila etmemiş bir muallim, ona terbiye ve fenni nasıl verecek ve telkin edecektir? 

2- Bunun için en basit ve en kolay çare tabiatı tetkik etmek tabiatın gösterdiği yoldan gitmektir. Bir gencin bütün 

kabiliyetleri çocuk iken tahmin halindedir. İyi bir tarzı terbiye onu taa esastan terbiye edecek çocuğun fıtratında 

mevcut durumu bozmayarak onun inkişafına yardım eyleyecektir. 

3- Verilecek malumat ve terbiye adeta kartopuna benzemelidir. Esastan mini mini bir yuvarlak iken gittikçe etraf- 

tan topladığı karlarla büyür ve nihayet büyük bir yığın halini alır. Malumat ve terbiye de böyle yavaş verilecektir. 

Nafi Atuf, usulü tedrisi çocukların gelişim seviyelerine göre uyarlayarak kullanamadığımızdan dolayı çocuklarda 

birden bire büyük fikirler büyük hareketler isterik (histeri deliliğe ) alametlerin ortaya çıktığını ifade etmiştir. 

Maalesef bu deliliğin çok defa mekatibi iptidailerde 10 yaşındaki çocuğa avamili(arapça dil bilgisi) ezberleterek, 

8 – 9 yaşındaki çocuklara milyarları saydırarak yapıldığını ifade ederek bizim usulü tedris konusundaki eksikli- 

ğimizi gün yüzüne çıkarmıştır. Bu ifadelerle Kansu, mevcut öğretim yöntemi uygulamalarının değişmesi gerek- 

tiğini belirterek öğretmenlere öneride bulunmuştur. 

2. Tabiat Terbiyesi(1916) 
 

Nafi Atuf Kansu, Muallim Mecmuası(1916)’ında yazmış olduğu “Tabiat Terbiyesi” isimli makalesinde de, eğitim 

öğretimde tabiatın iyi bir öğretici olduğunu belirtmiştir. Tabiat eğitiminde Alman Kır Eğitim Yurtlarını örnek gös- 

termiştir. Muallim dergisinin ilk sayısında yayımlanan ve “Tabiat Terbiyesi”n den başlıklı yazısında da “Tabiat, 

arz, eşya, dağ, tepe, ağaç, bina... Bütün bunlar milletlerin terbiyesine ne kadar çok müessirdir” demektedir(kansu 

ve Kansu,2009; 2011; 169). Bu konuda eski eğitim uygulamalarından serzenişte bulunarak; 

“Eski muallimlerimiz tabiat ve eşyanın tedrisini hiçe saymışlar ve her şeyi sözle şahısla verebilecekleri tarzını 

düşünmüşlerdir. Hiç düşünmemişler ki Türk ordularının membaileri Asya’nın bozkırlarıdır. Tabiat dağ tepe 

arazi eşya ağaç bina … Bunlar milletlerin terbiyesinde ne kadar çok müessirdir. Tabiat terbiyesinde Almanların 

kır terbiyesi önemlidir. Almanya’da kır mektepleri hayatı tektik eden bir zata tabiatın tesir terbiyensin kaydet- 

miştir. Kır mektebinin şakirdanları nebatatları tetkik için büyük açlar arasında koşmayı ağaçlarla kuşların 

nebatların hayvanların hayatlarını dikkatle takip etmeyi çok seveler. 

3. Özel eğitime gereksinim duyanlar(Anormaller) Hakkında(1916), 

Nafi Atuf Bey Tedrisatı Taliye Müdürü Adil Bey efendinin Almanya’da gördüğü anormallerin talim ve terbiyesi 

ile ilgili müşahedelerini bu yazıda aktarmaya çalışmıştı; 
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“Sınıflarda tecanis(uyum)(Kaynaştırma-Bütünleştirme)ve bir sınıfta pek fena ve pekiyi talebe görülmüyor bu 

sınıf çocukları arasında pek az kabiliyet ve istidat farkları gösteriyorlar. Bunun içindir ki bütün bir sınıf adeta bir 

ruh taşıyan tek insan gibidir. Bu uyuumu sağlamak için bir taraftan muallimin çocukları birleştirmek hususunda 

kullandığı usulleri yoları ve ihtimalleri düşünmekle beraber diğer taraftın da bu uyumu temin etmek üzere talebe- 

nin sınıflara kabullerinde mevcut kabul uyugulama usulü nazarı ehemmiyete almak lazımdır.” 

Nafi Atuf “Türk yurdu” mecmuasında yazmış olduğu yazıda; “bizde gayri tabi çocukların vaziyetleri pek acıklıdır. 

Hemen her mektep de maddi ve manevi hayatta az nasip dar bu gibi çocuklara tesadüf olunur. Abdal çılgın sağır… 

bu zavallıların talim ve terbiyesi yine mekatibi iptidaiyeyi umumiyemizdir. Mekteplerimizde itilen kalkılan daima 

azarlanan çocuklar vardır ki bu zavallıların fıtraten lütuf ve ihsanına diğer arkadaşları kadar bol nail olmaktan 

başka bir kabahatleri yoktu. Ve onların çalışmak ders yapmak dikkat etmek hususunda gösterdikleri vahdeti ihmali 

onların iradelerine atıf etmek kadar büyük bir hattı tasvir olunamaz. Tedris ve terbiye vesayeti ishali sanat haline 

girdi denilebilir. Her seciyeye her ferde her millete kabul tahriki terbiye usulleri bulunduğu gibi bil hassa anormal- 

ler için tedris ve terbiye daha ferdi ve hususi şekli almıştır. Anormallerin bu hususu terbiye ve tedrisine tedrisatı 

iptidai kanunu muvakkatimiz düşünmemiş değildi. Kanunun ikinci maddesinde deniliyor ki “ ruhen ve bedenen zayıf 

olan çocuklar ile sağır dilsiz ve ama çocukların tahsili iptidai vesayetini sağlayacak bir nizamname yapılacaktır”. 

Şeklindeki ifadelerinden sonra Fransa’daki uygulamaları dile getirmiştir.( 1 Türk yurdu yıl 5 sayı 8) 

Fransa da yapılan bir çalışma istatistiklerine göre erkeklerde %1 kızlarda % 0,9 anormal çocuklara tesadüf edil- 

miştir. Bizde bu husus da bir istatistiğin mevcut olmadığını, özel eğitime gereksinim duyan çocuklara mektep- 

lerimizde sık sık tesadüf olunduğunu dile getirmiştir. Pedagogların önemine de dikkat çeken Nafi Atuf, “Ruhiyat 

sahasında Fransa’da ve Almanya’da pedagoglar vardır. Bunların ilmi ahvali ruh hakkındaki malumatlarını daha 

ziyade anormallerin tetkiki ve terbiyesi oluşturmaktaydı. Bunun için anormallerle meşgul olmak artık bir merha- 

met şeklinden çıkarak bir hakikat ve ihtiyaç haline girmiştir.” Özel eğitime gereksinim duyan bireylere yönelik 

ilk sınıflar 1867 tarihinde Almanya’nın Drersten şehrinde açılmış, Fransa’da ise 1904 hükümet bunların terbiye- 

siyle alakadar olmaya başlamıştır. 

Almanya mekteplerinde sınıflarda uygulanan yöntem gibi bu çocukların ayrı sınıflarda hususi bir surette terbi- 

yesinin gereği üzerinde duran Nafi Atuf Kansu, Almaya’da çocuklar için pek çok mekteplerin açıldığını ayrıca 

histerik ve saralı çocuklar içinde hususi sınıflar açıldığını belirtmiştir. 

Nafi Atuf özel eğitime gereksinim duyan bireylere yönelik uygulanmakta olan usullerden ise şu şekilde bahsetmiş- 

tir. “Anormal çocuklar için tatbik olunan usuller hastalığın şekline çeşitlilik gösterilir. Cenevre kantonunda da geri 

çocuklar için hususi sınıflar açılmıştır. Bu sınıflarda çocukların evvela dikkatleri fikri müşahedeleri uyandırılarak 

terbiye olunur. Asıl derslere girişilmeden evvel çocuk ev işleri ile meşgul edilir buradaki amaç öncelikle çocuğa 

çalışma zevkini vermektedir. El işleri, eşya dersleri, terbiyeyi medeniye bu sınıfların en mühim müşkül yerleridir. Bu 

sınıflarda tatbik olunan usulden maksat dersleri fazla cazip hale getirmektedir. Ailenin nüfusunda ihmal edilemez. 

Aile burada çocukların sıhhatine, temizliğine, nezaketine ve intizamına bil hassa nezaret etmek lazımdır.” 

Nafi Atuf bu aktarımlarından sonra ülkemiz içinde böyle okulların açılması gerektiğine vurgu yaparak “Bu gibi 

muhtelif usullerin memleketimizde tatbik ve tedariki ile çocuklarımızın bir psikolojisini vücuda getirmek çocuk 

büyük be hayırlı olacaktır. Bizde ülke olarak mekteplerimizi anormal ve normaller hakkında himmet ve gayretleri 

ile bizde de ilmi ve tecrübî bir tetkikatı hayatını dogmasına çalışalım”. Önerisinde bulunmuştur. 
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4. Terbiyede Kadın(1917) 
 

Nafi Atuf terbiyede kadının önemini anlatmak için kaleme aldığı bu yazıya Roma terbiyecilerinden Tiberius’un 

annesini “bir kadın olarak o dönemin kadınları arasında ki mukayese yaparak başlamıştır. O dönem Roma’da kadın- 

ların gösteriş safahat düşkünlüğü karşısında altını elması ve mücevheri olmayan Tiberius’un annesi diğer kadınla- 

rın mücevher göstermeleri ve bunları sergilemeleri karşısında mücevherler yerine iki oğlunu göstermiştir şeklinde 

anekdotunu sunduktan sonra; “…analığın çocuk üzerindeki tesiri büyük ve bu tesir çocuğun hayatı müddetince de- 

vam eder. Ancak terbiyenin verebileceği muhitler olan aile ve mektep önemlidir. Bunlar arasında terbiyenin yegâne 

eseri olan itiyadı iptidai vermekte ailenin bil hassa validenin tesiri daha büyüktür. Anaların çocuklar üzerine etkisi 

çocukların mektebe başlamadan önceki yaşlarında daha çoktur. Annenin vereceği fikri, bedeni, ahlaki ihtiyatlar 

çocuğun mizaç ve seciyesini teşkil eder. Bundan dolayı ilk seneler çocuğun mürebbiyesi anasıdır. Çocuk mektebe 

gidince ananın vazifesi bitmez. Mektebin iyi tesirlerini idare etmek, mektep muhiti ile aile muhiti arasında ahenk 

vücuda getirmek çocuğun seciye ve mizacında karar ve sebat temini eylemek ananın vazifesidir. Çocuğun fikri ter- 

biyesi ile daha ziyada mektep alakadar olacağı için validenin en büyük vazifesi çocuğun mevcudiyeti bedeniyesini 

muhafaza ve takviye etmek ondan sonra bu vücudu ahlaki yetiştirmek teşkil eder( Nafi Atuf, 1917; 289-295).” 

Bütün terbiyenin annenin bir eseri olduğunu ve annenin de bu muntazam vazifesinde yalnız olmadığını dile getiren 

Kansu, annenin en büyük yardımcısının baba olduğunu belirtmektedir. Günümüz 21. Yüzyıl eğitiminde büyük bir 

önem arz eden aile eğitimine 20 yüzyılda Nafi Atuf Kansu tarafından dikkat çekilmiştir. Çocuğun eğitiminde ve 

çocuğa günümüz anlamıyla rol ve model olmada babanın doğrudan doğruya etkisinin olduğunu ifade eden Kansu, 

çocuğa iyi ve fena bir numune olarak babanın önemine dikkat çekmiştir. Ayrıca çocuğun karakter şekillenmesinde 

ve çocuğun gelişim dönemlerinde ailenin diğer fertlerinin de çocuğun terbiyesine yardım ettiğini belirtmiştir. 

Nafi Atuf Kansu, çocuğun terbiyesinde başlıca vazifenin anneye ait olduğunu, bu durumun ise analık hakkında 

kaynaklandığını belirtmiştir. Hayati ahlakiye de olduğu gibi hayati fikriyede de ananın ehemmiyetli görevleri 

olduğunu ve bu duruma örnek olarak şu şekilde tecrübelerini aktarmıştır. 

“Mektebe ilk gelen çocuklardan bir kısmı zeki ve faal, nezaketi lisaniye ye sahiptirler. Bu çocuklar mektebe ayak 

bastıkları ilk günden itibaren validelerin meziyasına malik olduklarını ispat eder. Hemen sınıfların en iyi şakirde 

olurlar. Diğer bir kısım çocuklarda vardır ki beceriksiz yahut tembeldirler. Bunlara valideler gelişi güzel baktır- 

mışlar ya da bunları ihmal etmişlerdir(Karagöz,2014).” 

5. Çocuklarımızda Yaş ve Zekâ Münasebeti, 
 

Nafi Atuf çocuklarımızda yaş ve zekâ münasebeti ile ilgili yazmış olduğu bu yazısında çocukluk dönemi özellik- 

leri üzerinde durarak bu dönemde anne baba ve mürebbilerin görev ve sorumluluklarını ne olması gerektiğini be- 

lirmiştir. Çocukluk döneminde yaş ve zekâ ile ilgili izlenimlerini ise şu şekilde açıklamaya çalışmıştır. Nafi Atuf; 

“6 senelik talim ve terbiye hayatında bütün müşahedelerin beni ikna etti ki ve gayri tabi çocuklar müstesna olmak 

şartıyla diğer bütün çocuklar melakatı fikrîye ve hissiye hususunda henüz hiç de kötürümleşmiş değildir. Zekânın 

ve hissin sönmesi daha ziyade 5- 6 yaşlarında başlıyor çünkü çocuk bu yaştan sonra ebeveyninin, muhitin ve mek- 

tebin fena şartlarıyla fazla temastadır. Zekâ ve hissiyat bir de yaş ile mütenasiptir. Yaş arttıkça terbiye ile temas 

arttıkça zekâ ve hissiyattan kaybediliyor. Çocuklar donuklaşıyor sersemliyor. Bu fikir bende şahit olduğum haller 

vasıtasıyla oluştu. Terbiye itiyatlar veriyor, her muhitin terbiyesi verdiği bedeni fikri ve ahlaki ihtiyatları vardır. 

Bu itiyatlar çocuğun kabiliyet ve ihtiyatlarına uygun olabileceği gibi onun kabiliyet ve itiyatların uymayanlarda 

olabilir. Çocuklarımız muhtelif çevrelerde çeşitli terbiyeler altındadır. Çocuğun hakkı henüz teslim edilmeyen bir 
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devirde ve muhitte çocuğun inkişafı tabiatına yardım edecek bir muhit bulmak güçtür. Çocuklarımızın terbiyesiyle 

meşgul olanlar onlarda yaşayan hayatı değil daha ziyade geçmiş bir hayatın hatıralarını yaşatmak istiyorlar. 

Analarımız, babalarımız bizi bütün kuvvetleriyle maziyi, hurafaları artık yaşamak ihtimali olmayan çürük aki- 

delere bağlarlar. Mektepte hocalarımızda aynı şeyi yapmaktadırlar. Din dersinde, tarihde, musahabatı ahlakiye 

de eski zamanlar ilgili hayalimizde bile canlandıramayacağımız tarihlerle geçer. En zararlısı da ahlak terbiyesi 

namı altında verilen itiyatlardır.” 

6. Ahlak ve Mekteplerde Ahlak(1917) 
 

Nafi Atuf Kansu eğitimle ilgili yazmış olduğu yazılarından birisde Ahlak konusu üzerine olmuştur. Kansu’ya göre 

ahlak eğitimini karakter gelişiminde ve karater şekillenmesinde önemli bir öğe olduğunu belirtmiştir.. Ona göre “… 

Terbiyeyi ahlakiyeyi yalnız bir terbiyeyi kalbiye ve hissiye meselesi olarak değil bir seciye meselesi şeklinde düşü- 

nürsek önemi daha iyi anlaşılır. Çünkü bir ferdi, bir cemiyeti, bir milleti teşhis eden onun seciyesidir. Bu sebeple 

her milletin ahlakını. milletin ruhuna nüfus ederek onu yaşatmak ve yükseltmekten iktidarını haiz bulunan adetlerini 

ananelerini hayat tarzlarını velhasıl ahlak ve seciyesini en iyi bir şekilde idame etmek için çalışıyorlar.” Kansu’ya 

göre “Ahlak her devirde hayrı emretmiş şerden sakınmayı tembih eylemiştir. Kansu, İmmanuel Kant’ın ahlak eğiti- 

mi anlayışı örnek göstermiştir. Kant, çocuğun ahlak eğitiminde terbiyeden büyük hizmetler beklemiş, terbiyenin ya- 

pabileceği şeyleri sayarken de terbiyenin insanı ahlaka sevk etmesini istemiştir. Nafi Atuf bu yazısında ahlak üzerine 

fikirler beyan eden Rousseau, Kant, Ziya Gökalp, Köprülü Mehmet Paşa ve Tevfik Fikret’in görüşlerini mukayeseli 

bir şekilde incelemiştir. Kansu’ya göre “bizde ekseriya ailelerin ve muhitin ahlakıyla mektebin ahlakı çakışmıştır. 

Ya mektep aileleri ve muhiti yahut aile ve muhit mektebi ahlaksızlıkla itam etmektedir.” 

Kansu ahlak eğitiminde yatılı ve gündüzlü okullarını karşılatırmış ve nehari(gündüzlü) mekteplerin ahlak ter- 

biyesi konusunda daha az etkili olduğunu belirtmiştir. Gerekçe olarak gündüzlü mektep kapılarının her zaman 

harice karşı açık olduğunu, mektep ve muallimin çocuklarını ancak 5- 6 saat kadar mektep dâhilinde tuttuğunu 

ve o sırada da bir tebiyeye-i ahlakiyeden ziyade bir terbiyeyi fikriye vermek için uğraştığını göstermiştir. Leyli 

(yatılı)mekteplere gelince ahlak terbiyesi vermek hususunda nehari mekteplerde daha ziyade bir nüfuz ve tesir 

sahibi olduğunu ifade etmiştir. 

 

SONUÇ 

Nafi Atuf Kansu eğitim alanında değişim ve gelişimin en fazla yaşandığı II. Meşrutiyet döneminde eğitim tec- 

rübelerine sahip olmuş, eğitimle ilgili yaşanmışlıklarını, görüş ve önerilerini her ne kadar Cumhuriyet öncesi 

dönemde dile getirse de, bu görüş ve önerilerini Cumhuriyet döneminde bazılarını uygulama fırsatı bulmuştur. 

Çocuk eğitiminden, özel eğitime, öğretmen yetiştirmeden, ahlak eğitimine, kadın eğitiminden tabiat eğitimine 

varıncaya kadar 21. Yüzyılın isteği öğretmen, öğrenci, kurum ve kuruluşların nasıl olması gerektiği konusunda 

günümüz eğitiminde İnovasyon şeklinde tabir edilen görüşleri önem arz etmektedir. 

Kansu, öğretim ilke ve yöntemleri konusunda ilk kez Kartopu yönteminden bahsetmiş, yaparak ve yaşayarak öğ- 

renme konusunda tabiat incelemelerini önermiş bir eğitimci olarak dikkat çekmiştir. Öğretmen eğitiminde niteliği 

ön plana almış kadınların eğitimine önem verilmesini istemiş bu amaçla çalışmalar yapmıştır. Ahlak eğitiminin 

önemine işaret eden Kansu, karakter şekillenmesinde aile ve anne üzerinde durmuştur. Ahlak eğitiminde yatılı 

okulların gündüzlü okullardan daha etkili olduğunu belirtmiştir. Kansu’nun mesleğinin baharında yazmış olduğu 

bu makalelerde görüldüğü üzere, Kansu, dönemin eğitimi iyi gözlenmiş ve günümüz anlamıyla o dönem eğitimin 

inovasyona ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. 
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Abstract 

As of December 19, 2020, COVID-19 had affected the world with about 74 million infected people and more than 

1,669,000 deaths in the last year.   According to the official declaration of the Turkish Ministry of Health, dated  

December 20, 2020, there were 2,024,601 cases and the occupancy rate in hospitals was 73.1%(TC.SB, 2020). 

Likewise the case all over the world, COVID-19 has affected the entire education process in Turkey too and distance 

education was launched. 

Due to COVID-19, the Faculty of Veterinary Medicine has also been providing distance education since March 2020. 

The entrance and exit to the institution where academic and administrative staff work has been restricted. Lecture 

notes were uploaded to the system in Pdf, Docx, or Slide format for distance education. Exam requirements were 

started to be fulfilled by homework or multiple-choice test. It was decided to complete the laboratory practice courses 

that could not be held in the summer (although the dates were unknown). However, these courses were not held 

because the epidemic was on the rise. Distance education continued between September and December 2020.  

General anatomy, histology, and embryology are the basis of medical education, and it is not possible to learn the 

practice of medicine without understanding the structure and function of the animal/human body. Anatomical 

education provides a solid basis on which all subsequent clinical practices will be built. Every disease process and 

every pathological condition are a part of the anatomy. Therefore, anatomy education is important. 

Keywords: Anatomy education, COVID-19, Veterinary education 

 

Introduction 

As of December 19, 2020, COVID-19 had affected the world with about 74 million infected people and more than 

1,669,000 deaths in the last year. Likewise, all over the world, COVID-19 has affected the entire education process 

in Turkey too and distance education was launched (WHOa, 2020). 

Due to its structure and requirements, veterinary education includes a wide curriculum carried out in the preclinical 

and clinical settings specified by the Council of Higher Education (CoHE), Ministry of Agriculture and Forestry, 

Deans Council of Veterinary Faculty (VEFDEK), and National Veterinary Education Accreditation Board (VEDEK) 

(VEDEK, 2020).  

Curriculum contents are the requirements determined for training qualified physicians. Any change in these 

requirements also affects the quality of the trainee physicians. 

Although the World Health Organization listed the pandemic among the top ten global health threats in 2019, 

countries were caught unprepared for the COVID-19 pandemic (WHOb, 2019).  

When the education started in February/March 2020, the COVID-19 outbreak caused unexpected disruptions in the 

practice courses within the scope of anatomical education. A rapid change has occurred in the anatomy laboratory 

practices due to the physical distancing regulations imposed by the government since March 2020. Up to this time, 

anatomy education had never been offered only online or remotely in Turkey. 

 

It has been observed that there is no preparation for the pandemic in the veterinary faculties in Turkey. Likewise the 
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case in the whole world, COVID-19 has deeply affected the entire educational process in Turkey too. Given the low 

level of success in the normal education period, it is inevitable that students’ level of success will decrease even 

further with distance education.  

 

Since maintaining social distance is still the most effective protective measure against COVID-19 until a therapeutic 

drug or vaccine is developed, preventing students from gathering in conference rooms, classrooms, or outpatient 

clinics was considered the best strategy for pandemic control. Mask, social distancing, and hygiene have been tried 

to be applied as a basic rule. 

CoHE first suspended education in all higher education institutions and then decided to provide distance education 

for the entire spring semester (Ahmed, Allaf, & Elghazaly, 2020; Saraç, 2020). 

 Although on March 23, 2020, it was planned that the theoretical lessons would be offered remotely and the applied 

lessons would be completed in the summer semester after the pandemic, the 2019-2020 Spring Semester was 

completed remotely due to the continuation of the pandemic (July-August 2020). Several universities started to 

prepare alternative plans, including distance education, for the 2020-2021 academic year. However, no change was 

made in the academic period between September and December 2020. 

This extraordinary situation and its deep effects have raised the following questions: Is today’s curriculum of 

veterinary faculty capable of responding to such epidemics? Is it right, in terms of professionalism, to keep the 

students away from the practice or clinic? Is distance education sufficient for medicine? 

Distance education is a system that is as old as educational theory and has yielded results as successful and 

widespread as those of traditional education. Until now, there have been more widely used methods of distance 

education such as correspondence learning, television learning, and learning through printed publication or CD-

ROM. Today, the Internet serves as a platform that offers communication, information access, and information 

sharing in a standard structure across the world. Therefore, the Internet should be used as a medium for distance 

education today (Kapıcıoğlu et al., 2003). 

 

The factors that ensure success in Internet-based distance education are not only the state-of-the-art computers, high-

speed connections, and video conferencing environments but also good communication between students and 

lecturers, cooperation between students, active learning methods, immediate and rich feedback on assignments and 

projects, engaging students in a topic and guiding their timing, keeping the student's expectations high, and adapting 

to the differences of students.  In providing all these factors, the Internet and technology should serve transparently 

in the background. 

 

One of the contributions of distance education to medical education is that while students are receiving a face-to-

face education, they can access the resources they need on the internet and also benefit from the auxiliary educational 

materials available on the Internet.  On the other hand, distance education has the potential to harm education due to 

the students' loss of the experience of working together, the lack of personal participation and information exchange 

in the classroom.  

 

Anatomy education is, by its very nature, multimodal, innovative, and interesting. Distance education can be difficult 

especially for those in the anatomy discipline. Because many traditional anatomy education pedagogies are based on 

"hands-on" practical experience. Through the practices carried out in small groups, anatomy educators identify and 

meet the learning needs of students, especially those at risk of underperforming (Kumar Ghosh & Kumar, 2019). 

Moreover, providing anatomy education only online or remotely, although for a short period, is a practice against the 

longstanding educational philosophy of many anatomy educators(Chan & Pawlina, 2020). 

When the students were prohibited from coming to the Veterinary Faculties in Turkey due to the pandemic, each 

theoretical anatomy course was added as a link to the medium provided by CoHE in the form of lecture notes (Pdf, 

slide, or Docx). In this way, students were able to reach the lecture notes. Also, CoHE suggested that teleconferencing 

courses should be taught over the Internet using programs such as Skype and Zoom (YOK, 2020).  
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Although the lecturers tried to teach some courses by talking, the Internet slowed down from time to time, the courses 

were disrupted, and even the system crashed. Although it was notified that the hands-on practices would be 

implemented in the form of a “crash condensed course” during the summer holidays under the name of "Summer 

School” (the exact dates were not clear), they were not implemented. 

 

Although distance education does not seem very suitable for medical education, the Internet can be an important 

source of support due to the intense information and learning difficulties. Also, it is possible to benefit from the 

knowledge and experience of the faculty members in other medical faculties in Turkey and abroad through video 

conferencing systems over the Internet. Especially very vital surgical operations with high risks can be taught live to 

the students in the classroom environment, which is among the benefits of distance education. In the training that has 

to be carried out practically, preliminary information can be provided on the Internet, and animations and video 

images related to the practical training can be used for presentation (Kapıcıoğlu et al., 2003). A similar situation 

applies to Veterinary faculties. 

 

Students at the faculties of Veterinary Medicine, Medicine, and Dentistry are afraid of the courses such as anatomy 

and surgery. This fear is among the factors affecting success. In the student surveys carried out in medical faculties, 

it was found that 89.6% of the students did not consider anatomy education a waste of time, while 10.4% of them 

expressed the opposite opinion. When the students were asked about the sufficiency of anatomy course hours, 59.9% 

of them found the courses sufficient, 23.7% found them insufficient, and 14.7% found them excessive. Moreover, it 

was reported that 45.5% of them were participating in the courses, 17.2% were not participating, and 36.9% were 

participating sometimes.  On the other hand, 69.5% of the students stated that they would choose anatomy as an 

elective course, while 28.3% stated that they would not (Arı & Şendemir, 2003). 

According to the World Federation for Medical Education, the purpose of medical education is “to raise talented and 

qualified physicians having the knowledge, skills, values, and behavior that provide quality, preventive, and 

therapeutic services for patients and society”  (Duman, 1999; Sacaklıoğlu, 1997). A similar situation applies to 

Veterinary anatomy. 

In today's world, the volume of information doubles every six hours. It is controversial how to retain information in 

the age of intense information. The data in Table I gives an idea about this. 

Table I. Retention rates by the learning method (Buyukkaragoz & Civi, 1999). 

METHOD              % 

Reading                           10 

Listening  20 

Looking at a picture                 30 

Watching a video           50 

Visiting an exhibition                        50 

Watching a demonstration         50 

Giving a speech 70 

Joining a discussion        70 

Giving a presentation      90 

Making a real experiment 90 

Interactive multimedia        80 

  

 

Another retention method is experimentation and practicing knowledge. The material of veterinary/medical 

education is a living being. One of the most innovative techniques that eliminate the difficulty of using patients as 

training objects is simulation-based medical education practices. Simulation is defined as the imitation of tasks, 

relationships, phenomena, equipment, behavior, or some cognitive activities that exist in reality (Medsker, 1994). 

The degree of accuracy of a simulator is not only related to its physical structure. Its "psychological" structure, that 

is, its responses to events and tasks and possible paths designed for possible situations make the simulator more 

qualified (Bound D. & G., 1991; Maran & Glavin, 2003). 
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Thanks to the developing technologies, the need for materials such as cadavers and plastination has been reduced by 

using simulation techniques in courses such as anatomy, surgery, and clinic. Moreover, the success rate is very high. 

Simulation is a technique that can be used in many pieces of training and different disciplines. It is used for learning, 

evaluation, and research. Technical skills, problem-solving, and decision-making skills, communication skills can be 

developed using simulation in medical education. This type of training, which mimics natural-reality environments 

and offers virtual objects or environments, involves cutting-edge computer-based technology (Nur, 2019).  

Multidisciplinary Medical Simulation Centers equipped with different clinical environments and various simulators 

have been established across the world. The cost of establishing such a center is about $ 876,000. Thanks to the 

continuity of education in these centers, they reduce the costs and personnel needs of the institution as well as meet 

the training needs (McIntosh, Macario, Flanagan, & Gaba, 2006). It will take a long time to train both staff and 

instructors for such training. However, with appropriate software, students will be able to easily learn lessons such 

as anatomy in a virtual reality environment at any time, even remotely (Nur, 2019). 

On the other hand, Saverino (2020) opposes an education system based on simulation. Because, according to 

Saverino (2020), human anatomy is complex. No matter what quality they are, simulations and online education do 

not provide the same level of understanding for complex anatomical relationships as studying a real human body. 

Paradoxically, dissection teaches us that humans are very similar. One of the most important concepts that students 

should learn in anatomy is that variation and diversity are the natural order of the human species. Students can sample 

a small part of this variation by learning anatomy on many different cadavers in the lab, but more importantly, they 

develop the indescribable understanding that people vary. They learn to see the patients as individuals and to treat 

them accordingly. In this way, they learn that there is no one‐ size‐ fits‐ all treatment modality for each condition. 

No software captures the feeling of the unpredictability of human physical experience. Dissection also develops 

feelings of compassion and empathy (Saverino, 2020). It is not possible to disagree with Saverino's views. 

 

Given the fact that how dynamic the science of medicine is and how quickly the medical education practices change, 

it is not surprising that the quest for how best to offer this education continues with momentum. The classical 

education approach, which has prevailed in the faculties of both medicine and veterinary for years, is being replaced 

by integrated, interactive, and active practices (such as problem-based education), and more active practices such as 

software-based learning have emerged in the last decade thanks to the increasingly developing technology (Dolmans 

et al., 2002; Miltenoff, 2004). 

  

Anatomy, which is a visual science, holds an important place in education programs under basic sciences in medical 

faculties (Carmichael & Pawlina, 2000). The effectiveness of visual methods compared to auditory and other 

methods in the teaching-learning process reveals the importance of practices in anatomy education. 83% of learning 

takes place through sight, 11% through hearing, and the rest through other senses. In a fixed period, people remember 

10% of what they read, 20% of what they hear, 30% of what they see, 50% of what they see and hear, 70% of what 

they say, and 90% of what they say and do. From this perspective, the contribution of using audiovisual tools to the 

teaching-learning process is beyond argument (Norman, Van der Vleuten, & Newble, 2002). 

Until now, the benefits of drawing in learning the comparative anatomy of animal species, which is a characteristic 

distinguishing veterinary anatomy from human anatomy, have not been fully appreciated. During the COVID-19 

outbreak, it has come to the forefront even more how important it is to include drawing in the curriculum in terms of 

learning  (Laakkonen, 2020). 

 

Conclusion 

The COVID-19 outbreak has prompted almost all countries in the world, including Turkey, to reconsider their 

educational standards. The importance of technological infrastructure has emerged once again during distance 

education in the field of medicine.  

The claim that cadaver dissection is impossible during the COVID-19 pandemic is unacceptable because cadaver 

dissection and anatomy education progress together in many fields. The following measures will minimize the 
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infection: controlling the number of members in groups, social distancing, advanced disinfection procedures in the 

laboratory, face masks, face visors, gloves, and hand cleaning, and adequate ventilation.  Universities and faculties 

of veterinary and medicine should accept the necessity and possibility of dissection even during the COVID-19 

epidemic. In this regard, anatomy instructors also need to be proactive in communicating the plans and 

recommendations on how dissection can be performed. 

Data availability statement 

The data that support the findings of this study are available on request from the corresponding author. The data are 

not publicly available due to privacy or ethical restrictions. 
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ÖZET 

 Son yıllarda, Azerbaycan'ın ulaştırma sektörünün gelişimi, ulusal ekonominin ana önceliklerinden biri haline geldi. 

Günümüzde ulaştırma sektörü, ülke ekonomisinin hızlı ve çeşitlendirilmiş gelişmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu 

sektör, ürün ve hizmetlerin üretimi, satışı ve tüketimindeki çeşitli faaliyetleri kapsamaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki 

ülkeler, coğrafi konumları ne olursa olsun, daha fazla verim elde etmek için ürünlerini dünya pazarlarına daha karlı yollarla 

ulaştırmaya çalışıyorlar. Bu nedenle, uluslararası öneme sahip ulaşım koridorlarının kavşağında bulunan Azerbaycan 

Cumhuriyeti, dünyanın birçok ülkesiyle karşılıklı yarar sağlayan ekonomik ilişkiler için uygun koşullar yaratan elverişli bir 

ulaşım sistemine sahiptir. 

Bu bağlamda makale, Azerbaycan'ın hem yurtiçi hem de uluslararası ulaşım altyapısının geliştirilmesinde yenilikçi 

yeniliklerin uygulanmasının ekonomik kalkınma üzerindeki etkisini analiz etmektedir. Burada ayrıca, uluslararası deneyime 

atıfta bulunularak, ulaştırma işletmelerinin rekabetçi faaliyetinin, ülke ekonomisinin yenilikçi gelişiminin itici gücü olduğu 

belirtilmektedir. İnovasyon faktörü sayesinde taşımacılık şirketleri birbirleriyle rekabet etmekte, müşteri segmentlerinin 

sayısını artırmakta ve baz konumlarını güçlendirmektedir. 

Makalede yazarlar, Azerbaycan'ın hem bölgesel hem de uluslararası ulaşım koridorlarına katılımının özel ve kamu 

sektörleri üzerindeki etkisini ve ülkenin ekonomik kalkınmasının yönünü belirlemektedir. 

Anahtar Kelimeler: yenilikçi faktörler, ulaşım altyapısı, uluslararası ulaşım koridorları, ulusal ekonomik kalkınma, 

ulaşım sistemi. 
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INNOVATİVE FACTORS İN THE DEVELOPMENT OF AZERBAİJAN'S TRANSPORT SECTOR 

 
ABSTRACT  
 In recent years, the development of Azerbaijan's transport sector has become one of the main priorities of the national 

economy. Today, the transportation sector plays an important role in the rapid and diversified development of the country's 

economy. This sector encompasses various activities in the production, sale and consumption of products and services. 

Countries around the world are trying to get their products to world markets in more profitable ways to achieve greater yields, 

regardless of their geographic location. Therefore, the Republic of Azerbaijan, located at the crossroads of transport corridors 

of international importance, has a favorable transport system that creates favorable conditions for mutually beneficial economic 

relations with many countries of the world. 

In this context, the article analyzes the impact of the implementation of innovative innovations in the development of 

both domestic and international transport infrastructure of Azerbaijan on economic development. It is also noted here, with 

reference to international experience, that the competitive activity of transport enterprises is the driving force of the innovative 

development of the country's economy. Thanks to the innovation factor, transportation companies compete with each other, 

increase the number of customer segments and strengthen their base positions. 

In the article, the authors identify the impact of Azerbaijan's participation in both regional and international transport 

corridors on the private and public sectors and the direction of the country's economic development. 

Keywords: innovative factors, transport infrastructure, international transport corridors, national economic 

development, transport system. 

 

1.Giriş 

Taşımacılık sektörünün gelişimi, yeni müşteri ihtiyaçları bağlamında gerçekleşmektedir. Ulaştırma 

sektöründe serbest rekabet koşulları işletmelerin ekonomik verimliliğini düşürmektedir. Kuruluşun hizmet 

pazarındaki rekabet gücü açıksa ve rezervler açısından rekabet gücü avantajını değerlendirmeye izin veriyorsa, 

işletme kararlarını oluşturur. 

Bugün Azerbaycan Cumhuriyeti'ndeki taşımacılık sektörü öyle bir aşamadadır ki, kargo taşımacılığının 

kalitesini ve rahatlığını artırabilecek ve yatırım getirisini hızlandırabilecek yeniliklerin ve büyük finansal yatırımların 

uygulanması önemlidir. Ekonominin diğer sektörlerinin gelişmesinde en önemli sektörlerden biri olan ulaşım 

sektörü, yeni başarıların ve modern ve zorlu bir ulaşım sisteminin yaratılmasının önünü açmaktadır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nde taşımacılık sektörü şu anda bir büyüme dönemi yaşıyor. Azerbaycan 

Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev "Petrol sektöründen sonra ulaştırma, ülke için en önemli sektör ve 

buradaki gelişme umutları çok iyi. Taşımacılık sektörünün daha hızlı gelişmesi için tüm imkanlarımızı kullanacağız” 

dedi 

 Bu noktadan hareketle ülke ekonomisi için en önemli alanlardan biri olan taşımacılık sektöründeki 

değişimlerin incelenmesi oldukça önemlidir ve bu bağlamda ülke taşımacılığında inovasyonun kurumsal boyutlarının 

incelenmesi gerekmektedir.  

 

2. Problem durumu 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yenilikçi ekonomik kalkınma yönüne geçişi, gelecek için stratejik bir hedeftir. 

Bu amaca ulaşmak için, malların ve yolcuların güvenilir ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlamak için ticaret 

cirosunun hızlandırılmasını ve genişletilmesini gerektiren endüstriyel faaliyet seviyesinin sağlanması gerekmektedir. 

Bu bağlamda, ulaşım diğer altyapı alanları ile birlikte ekonominin gelişmesi için temel koşulları oluşturduğundan ve 

tek bir ekonomik kompleks sağladığından, ulaşım sistemi Azerbaycan Cumhuriyeti için daha önemli hale 

gelmektedir. 

Bir yandan ulaşım sistemi toprak bütünlüğünü sağlar ve bölgesel kalkınma için fırsatlar yaratır. Öte yandan 

ulaşım, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ekonomik altyapısında öncü bir rol oynamaktadır. 

 

3. Araştırmanın amacı /Araştırma Soruları 

Yeniliğin temel teorik modelleri ve faktörleri ilk olarak yirminci yüzyılın başlarında J.A. Schumpeter 

tarafından geliştirildi. Bu alanda önemli çalışmalar Rus bilim adamları 

 A.I. Anchishkin, G.L. Bagiev, I.T. Balabanov, A.T.Volkov, A.A. Zernadze, V.D. Markov ve diğerleri tarafından 

yapılmıştır. Azerbaycan'da ulaştırma alanında gelişmenin yenilikçi faktörleri üzerine araştırmalar çok yakın zamanda 

- ulaştırma alanında piyasa reformlarının başlamasıyla birlikte gündeme geldi.Bununla birlikte, ulaştırma alanındaki 

gelişme faktörlerinin yenilik yaklaşımının analizi hala devam etmektedir. 
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4.Yöntem  

Makalenin hazırlanması sırasında araştırma sürecinde analiz, istatistik, gruplama yöntemleri ve karmaşık 

sistem yaklaşımı kullanılmıştır. 

 

5. Veri toplama aracı ve uygulaması  
Herhangi bir gelişme, bir pazar ortamında rekabet gücünü artırmayı amaçlamalıdır. Ulaştırma alanında 

devletin amacı, ulaştırma hizmetleri tüketicilerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve nüfusun yaşam standartlarını 

iyileştirmek için kamu hizmetlerinin kalitesini artırmaktır ve bu, güvenli, ekonomik olarak uygulanabilir ve kaliteli 

ulaştırma hizmetleri ile yapılmalıdır. Bu, modern altyapı ve araçların sağlanmasını gerektirir. 

Ulaştırma, yalnızca mal ve yolcu taşımacılığını sağlamakla kalmayan, aynı zamanda endüstriyel büyüme için 

bir katalizör görevi gören ve çeşitli endüstriler için yüksek teknolojili ürünlere talep yaratan sistemik bir alandır. 

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 2025 yılı için ulaşım yapısının ana hedefleri aşağıdaki gibidir: 

-taşıma yapısını dengelemek ;  (tek bir taşıma alanı yaratmak) 

- kalitesini sağlamak (taşıma hizmetinin hacmi ve yük sahiplerinin kalite kriterlerine göre rekabet gücü) 

-bulunabilirlik (nüfusun navlun talebinin artması) 

-uluslararası alana entegrasyon (uluslararası ulaşım alanına entegrasyon ve ülkenin ulaşım potansiyelinin 

gerçekleştirilmesi) 

-güvenlik ve ekoloji (yük taşımacılığının güvenliği ve ekolojisi) 

-karlılık (bitmiş ürünün fiyatındaki nakliye maliyetlerinin azaltılması) 

-önleyici geliştirme (ulaşım alanında önleyici gelişmenin sağlanması (7.) 

             Bütün bunlar ancak yenilikçi teknolojik, ekonomik ve yasal kararların aktif olarak uygulanmasıyla 

mümkündür.Ekonomik yasal çerçeve, her şeyden önce, etkili ekonomik ve yasal düzenleyici kurumların oluşumunu 

gerektirir. 

Azerbaycan'ın ölçeği ve coğrafi özellikleri göz önüne alındığında, modern teknoloji olmadan bu sorun 

mümkün değildir.Bunun için şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığının geliştirilmesi düşünülmelidir.Örneğin: 

hafif raylı ulaşım, yeni ulaşım, yüksek hızlı ulaşım kullanımı, yolcu taşımacılığının konfor düzeyine yönelik 

gereksinimler artırılmalıdır. Diğer bir görev ise modern araçlar ve yeni ulaşım modları geliştirmektir. 

Taşımacılık sektöründe yenilikçi faaliyetleri artırmak için aşağıdaki önlemleri uygulamak önemlidir: 

- ulaşımla ilgili proje belgelerinin hazırlanmasında teknolojik görevlerin yapısında gelişmiş çözümlerin 

kullanımına ilişkin yeni bir bölüm eklemek; 

- devlet müşterilerinin, sözleşme değerinin %1-2'si oranında tasarrufların yenilikçi gelişimine odaklanma 

yeteneklerinin güçlendirilmesi; 

- yeni proje kararlarının uygulanmasından elde edilen tasarruflardan müteahhitleri ödüllendirme olasılığını 

dikkate almak. 

Taşımacılık sektöründe yenilikçi faaliyetleri artırmak için aşağıdaki önlemleri uygulamak önemlidir: 

- ulaşımla ilgili proje belgelerinin hazırlanmasında teknolojik görevlerin yapısında gelişmiş çözümlerin 

kullanımına ilişkin yeni bir bölüm eklemek; 

- devlet müşterilerinin, sözleşme değerinin %1-2'si oranında tasarrufların yenilikçi gelişimine odaklanma 

yeteneklerinin güçlendirilmesi; 

- yeni proje kararlarının uygulanmasından elde edilen tasarruflardan müteahhitleri ödüllendirme olasılığını 

dikkate almak. 

En büyük başarılardan biri, 29 Aralık 2011'de Bakü'de Akıllı Ulaşım Yönetim Merkezi'nin açılışıydı. Merkez, 

2009 yılında Kore Cumhuriyeti SKC ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde kurulmuştur.600 dijital görüntüyü yansıtan 

dünyanın en büyük 120 m2'si. merkez, dünyanın sekiz merkezinden biridir. 150 kavşakta trafiği izliyor ve  2.000 

otobüsün yönetimine ilişkin bilgiler 192 kamera ile izleniyor. 

 Bir diğer başarımız ise metro inşaatının hızla gelişiyor olması. Şimdi 29 istasyon inşa edilmiş ve işletmeye 

alınmıştır ve 2030 yılına kadar sayılarının 70 istasyona ulaşması planlanmaktadır. İkinci Karabağ Savaşı'ndaki 

zaferimizin ardından 2021 yılında hizmete giren Bakü metrosunun istasyonlarından birinin Zafer Bayramı onuruna 

"8 Kasım" adının verildiğini belirtmek gerekir. 

Bakü'de modern bir megalopolis haline gelen Akıllı Ulaşım Yönetim Merkezi'nin daha gelişmiş ve 

sürdürülebilir teknolojilere dayalı olarak geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. Amaç bu alanda verilen 

hizmetin kalitesini artırmaktır. Yapılan çalışmaların etkinliği için gelişmiş şehirlerin tecrübesi de incelenir. 

Bu amaçla Türk firması İSBAK (İstanbul Bilgi ve Akıllı Şehir Teknolojileri) temsilcileri Bakü'yü ziyaret etti. 

Bakü Taşımacılık Acentesi'nin girişimiyle ülkemizde bulunan İSBAK uzmanları Akıllı Ulaşım Yönetimi Merkezi 

ile tanışarak ulaşım yönetimi alanındaki mevcut durum, eksiklikler ve çözümler hakkında görüş alışverişinde 
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bulundular. 

Toplantılarda kullanılan teknolojiler ve gelecek planları ile kentin ulaşım planlamasında dikkate alınması 

gereken önemli noktalar ele alındı. İSBAK uzmanları, Bakü Ulaştırma Ajansı tarafından uygulanacak projelerin 

başarıyla uygulanmasına tam destek vermeye hazır olduklarını ifade ettiler. 

Araştırmalar, yenilikçi yeniliklerin uygulanmasında en başarılı olanın yük ve karayolu taşımacılığı olduğunu 

göstermektedir. Yük taşımacılığından farklı olarak hafif taşımacılık, otomotiv sektöründe daha rekabetçidir, çünkü 

taşımacılık sektöründeki yenilikler sadece yakıt maliyetlerini azaltmakla ilgilidir ve daha az uygulanabilirdir. Bu 

alanda şu öneriler yapılabilir: “akıllı yol” uygulaması, yüksek hızlı trenler, akıllı ulaşım sistemlerinin her türlü 

ulaşımda uygulanması vb. 

Taşımacılığın sadece yolcu ve kargo taşımadığı, aynı zamanda üretici güçlerin gelişmesinde, doğal 

kaynakların ve emeğin üretime hızlı katılımında, yerleşimde ve bölgedeki üretici güçlerin optimal yerleşiminde 

önemli bir rol oynadığı belirtilmelidir. 

Dünya ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin verimliliğinin arttırılması ve yük akışlarının uygun şekilde 

düzenlenmesinin uygulanması, ulaşımın her alanında uluslararası standartlara uygun olarak iyileştirmeyi 

gerektirmektedir. 

Bu açıdan bakıldığında, uluslararası öneme sahip ulaşım koridorlarının kavşağında yer alan Azerbaycan 

Cumhuriyeti'nin elverişli bir ulaşım sistemine sahip olması, dünyanın birçok ülkesiyle karşılıklı yarara dayalı 

ekonomik ilişkilerin uygulanması için elverişli koşullar yaratmaktadır.Genel olarak, etkin ulaşım bağlantıları 

kurmak, ulaşım yönetimini geliştirmek, ulaşım sektörü, ulaşım ve transit hizmetleri ana bütçe gelir kaynaklarından 

biri haline getirmek için ülkenin ekonomik bölgelerine göre ulaşım sistemi, her ekonomik bölgenin kendine özgü 

özellikleri, yurt içi ve yurt dışı kargo taşımacılığına katılım fırsatları perspektif fırsatlarını netleştirmek gerekir. Bu 

bağlamda, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nde lojistik ve ticaretin geliştirilmesi için Stratejik Yol Haritası" çok önemlidir. 

Yerli ve yabancı uzmanlarla işbirliği içinde geliştirilen belge, özellikle ülkemizin potansiyeline açıklık getirmesinin 

yanı sıra ilgili en iyi uygulamaların ve bu deneyimi uygulama yollarının araştırılması açısından dikkat çekicidir. 

 

5.1.Veri analizi 

 

            Şu anda, ülkedeki tüm yaşam alanları ile birlikte, karayolu endüstrisinin sistematik ve kapsamlı gelişimine 

özel önem verilmekte ve devlet düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak, bugün cumhuriyetimizin 

karayolu sanayisinin yenilenmesi ve modernizasyonu derinleşmekte, devletimizin gücünü ve gücünü artırmaya, 

halkımızın refahını artırmaya yönelik inşaat programları başarıyla uygulanmaktadır. 

Geçtiğimiz yıllarda, karayolu sektörünün yeniden inşası, yeni yolların inşası ve sosyal altyapının önemli 

alanları olan mevcut yolların elden geçirilmesi de dahil olmak üzere, Azerbaycan'da planlanan tüm altyapı projeleri 

ve sosyal programlar yüksek düzeyde uygulandı. 

Başkent ve bölgelerde çok sayıda üst geçit, köprü, tünel, yer altı ve yer üstü yaya geçitleri inşa 

edilmiştir.Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 18 Ekim 2017 tarih ve 1638 sayılı Kararnamesi ile 

Azerbaycan Devlet Karayolları Dairesi Başkanlığı'na yaptırılmıştır. kurulmuş. 

Azerbaycan Cumhuriyeti Karayolları Devlet Ajansı, kontrol alanında faaliyetlerde bulunan ve ayrıca karayolu 

altyapısının geliştirilmesi ile ilgili diğer faaliyetlerin kapsamlı bir şekilde uygulanmasını sağlayan bir kamu tüzel 

kişiliğidir.01.01.2021 tarihi itibariyle Azerbaycan Devlet Karayolları Kurumu'nun 17.529 km'si kamu yoluna sahip 

olup, bunların 4.385 km'si ulusal, 13.158 km'si yerel öneme sahiptir. 

Ülkemizin gelişmiş ulaşım sisteminin önemli alanlarından biri de demiryollarıdır. Azerbaycan'da ilk 

demiryolunun inşası ve müteakip gelişimi doğrudan petrol taşımacılığı ile ilgiliydi. Azerbaycan'da demiryolunun 

temeli 1878'de atılmış ve inşaatı 20 Ocak 1880'de tamamlanmıştır. O, 20 km uzunluğundaki Bakü-Sabunçu-

Surakhani demir yolundan oluşuyordu. 

Bu tarihi dönemden bu yana, Azerbaycan demiryolu, artan yük talebini dikkate alarak gelişti ve gelişti. 

Halihazırda ana yolların toplam uzunluğu 2910.1 km, işletme uzunluğu 2079.3 km olup, bunun 802.3 km'si duble 

yoldur. Yolun toplam işletme uzunluğunun 1241.4 km'si veya %59.7'si elektrikli, 837.9 km'si yani %40,3'ü lokomotif 

cer ile işletilmektedir. 1527,7 km otomatik sinyalizasyon sistemi ile donatılmıştır. 

Şu anda elverişli bir coğrafi bölgede bulunan cumhuriyetimiz, tüm uluslararası ve bölgesel projelerin 

uygulanmasında aktif olarak yer almaktadır. Azerbaycan, TRASEKA ve Kuzey-Güney gibi büyük ulaşım 

koridorlarını uygulamak için bir dizi büyük altyapı projesini hayata geçirdi. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu ve Yeni 

Bakü Uluslararası Deniz Ticaret Limanı projeleri, Doğu-Batı ulaşım koridorunun kilit parçaları olacak ve sadece 

projede yer alan ülkelerin değil, tüm bölgenin kalkınmasına olumlu katkı sağlayacaktır.  

Deniz taşımacılığının katılımı olmadan uluslararası ekonomik ilişkileri hayal etmek imkansızdır. Deniz 

taşımacılığı, birleşik taşımacılık sistemindeki diğer ulaşım türlerine (boru hatları hariç) kıyasla en ucuz ulaşım 
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şeklidir. 

Azerbaycan'ın liman altyapısına ek olarak, diğer komşu ülkelerdeki limanların geliştirilmesi, ülkedeki 

lojistiğin gelişmesine katkıda bulunabilir. Bu nedenle, genel olarak, operasyonel performansı iyileştirmek için 

Azerbaycan ve diğer ülkeler arasında işbirliği ve koordinasyon fırsatları belirlenmektedir. Örneğin Poti limanındaki 

altyapının iyileştirilmesi, Azerbaycan'ın lojistik performansını iyileştirmesine yardımcı olacaktır. 

Ayrıca Aktau (Kazakistan) ve Türkmenbaşı (Türkmenistan) limanlarında yapılacak iyileştirmelerin bir kısmı 

Azerbaycan için faydalı olabilir. 

Azerbaycan ve yurtdışındaki liman operasyonları ile birlikte gemilerin modernliği ve yüksek taşıma 

kapasitesi önemli konulardan biridir. Halihazırda Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki ticaret filosunda yaklaşık 

363.000 ton kapasiteli 64 gemi bulunuyor. Halihazırda Azerbaycan Hazar Denizcilik Kapalı Anonim Şirketi'nin 

nakliye filosunda tankerler, evrensel kuru yük gemileri, feribotlar ve RoRo gemileri bulunmaktadır. 

Ulaşım sisteminin önemli alanlarından biri de hava taşımacılığıdır. Son yıllarda ülkede 7 havalimanı inşa 

edildi veya yeniden inşa edildi. Şu anda Azerbaycan'da altı uluslararası (Bakü, Nahçıvan, Gence, Lenkeran, Gabala, 

Zagatala) ve bir yerel (Yevlah) havaalanı bulunmaktadır. Şu anda Ermeni işgalinden kurtarılan topraklarda yeni bir 

havalimanı yapılıyor. 

İlham Aliyev iktidara geldiğinde ulaşım sektöründeki durum pek iyi değildi. Bugün kabul edilen programlar 

sonucunda Azerbaycan, taşımacılık alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biridir. 

Davos Uluslararası Ekonomik Forumu'nun raporlarına bakarsak, bu alanda birçok reformun 

gerçekleştirildiğini ve bugün Azerbaycan'ın sıralama açısından dünyanın liderlerinden biri olduğunu görebiliriz. 

Yolların kalitesine göre 24-27. sıraları paylaşıyoruz. Demiryolu verimliliği açısından 11. sıradayız. Bunu başarmak 

için büyük çabalar ve iyi düşünülmüş politikalar gerekiyordu. 

Kuşkusuz bu yeni durum, ulaşım altyapısına yapılan yatırımlarla sağlanmıştır. Günümüzde ulaştırma 

sektörüne yapılan yatırımlar ülkemizin ekonomik kalkınmasını olumlu yönde etkilemektedir. Bu nedenle öncelikle 

yerli altyapı yeniden yapılandırıldı. Aynı zamanda, ülkenin transit fırsatlara ihtiyacı var. Son 17 yılda, 17.000 

kilometreden fazla yol - otoyollar, kırsal ve uluslararası - inşa edildi. Bu süreç bugün de devam etmektedir. Bu yıl 

yeni kurtarılan Karabağ topraklarında da yol yapısı oluşturma süreci başladı. Fuzuli'den Şuşa'ya uzanan yeni yol, 

ülkemizin kısa sürede bununla baş edebileceğini bir kez daha kanıtlıyor. 

Ülkede demiryolu taşımacılığında önemli projeler hayata geçiriliyor, insanların rahat ulaşımı için önemli bir 

olay olan Bakü çevre demiryolu inşa edildi. 

Azerbaycan'ın inisiyatifinde Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun inşası bölgemizde ve Avrupa ve Asya'nın 

tamamında yeni bir ulaşım haritası oluşturmuştur.Çin-Kazakistan-Hazar Denizi-Azerbaycan- Avrupa ve Afganistan- 

Türkmenistan-Hazar Denizi-Azerbaycan-Avrupa yolları. Bakü Tersanesi her türlü gemi üretimine başlamıştır ve bu 

üretim her yıl artarak devam etmektedir.Bugün fabrikada tanker ve Ro-Ro gemileri üretilmektedir. Sonuç olarak, 

petrol ve gaz operasyonlarında yer alan şirketler için binlerce iş yaratılmış ve fırsatlar yaratılmıştır. 

Ülkemiz Hazar tersanesini modernize etti ve şu anda Hazar Denizi'nin en büyük tersanesine sahip. Bakü 

Uluslararası Ticaret Havalimanı da kargo taşımacılığının organizasyonunda paha biçilmez bir rol oynamaktadır.Hava 

taşımacılığında ülkemizin en modern uçaklarından biridir.Önde gelen firmaların yolcu uçaklarının bulunduğu 

Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı, dünyanın ilk 5 yıldızlı havalimanlarından biridir. 

İkinci Karabağ Savaşı'ndan sonra Fuzuli'de yeni bir uluslararası havalimanı inşaatına başlanmış, kurtarılmış 

topraklarımızdan Laçın veya Kelbecer'e bu türden ikinci bir uluslararası havalimanı yapılması planlanmış, şu anda 

Fuzuli-Şuşa karayolunun yapımına başlanmıştır. Ardından Zengilan-Nahçıvan, Nahçıvan-Türkiye demiryolu inşaat 

projeleri. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Horadik-Agband demiryolunun yapımına başlandı. 

İnsanlık yeni bir döneme girdi - Dördüncü Sanayi Devrimi (Endüstri 4.0) çağı. Bu kendi içinde yeni bir 

gelişme aşamasıdır ve gelişme için yeni ufuklar açar. Özü, Azerbaycan'ın da dünya topluluğunun bir parçası olarak 

buraya girmesidir. 

Bugün ülkemiz, başarılı coğrafi konumundan yararlanarak büyük bölgesel ve ulusötesi projeleri aktif olarak 

uygulamaktadır. Bu, her şeyden önce Avrupa'nın enerji güvenliğini sağlayan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, 

Güney Gaz Koridoru projesidir. Diğer bir örnek ise Afganistan'dan Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya uzanan Lapis 

Lazuli güzergahıdır.Yeni karayollarının ve demiryollarının inşası bir yandan yurtiçi ulaşım altyapısının gelişimini 

teşvik ederken, diğer yandan Azerbaycan'ı bir ulaşım aracı haline getirmektedir.  

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da imzaladığı 

üçlü anlaşmada Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki ulaşım iletişiminin restorasyonu konusunda bir çalışma 

grubunun kurulması ve Ermenistan Başbakanı Nicole Pashkina'nın zaferimiz sonucunda İkinci Karabağ Savaşı, 

Azerbaycan'ın bölgedeki önemli rolünü vurgulamaktadır. 

Bugün Azerbaycan'da düzenlenen Davos Uluslararası Ekonomik Forumu'nun ülkemizi bölgedeki 4. sanayi 

devriminin merkezi olarak seçmesi tesadüf değildir. 
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Taşımacılık sektöründeki bu odaklanma ve iyi düşünülmüş politika bunu mümkün kılmıştır. Bugün ülkemizin 

taşımacılık sektörü çok modern ve ülkenin karşı karşıya olduğu görevleri yerine getirmemizi sağlıyor. Bu alandaki 

yatırımlar sadece 1-2 yıl değil 5 yıl da geri ödenmeyecektir çünkü bunlar uzun vadeli yatırımlardır çünkü bunlar 

ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve insanların rahatı içindir. 

            Azerbaycan Cumhuriyeti'nin modern ulaşım sisteminin temel göstergeleri ve bunların karşılaştırmalı 

analizi, ülkede ulaşım sektöründe temel bir ekonomik gelişme olduğunu söylemek için de zemin hazırlıyor. Bu 

nedenle ulaştırma sektörü, hizmet ve ticaret sisteminin işleyişinde ve petrol dışı sektörde büyümenin sağlanmasında 

önemli bir rol oynamaktadır. 

Taşımacılık sektörünün çarpan etkisi vardır ve diğer sektörlerin gelişimi üzerinde önemli bir etkisi 

olabilir.Yıllık olarak, petrol dışı sektördeki büyümenin %20'sinden fazlası, petrol dışı sektördeki yaklaşık %60'ı da 

dahil olmak üzere ulaşımdan kaynaklanmaktadır. Yeniden canlandırılması, birden fazla bölgeyi kapsadığı için 

bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınma programında öngörülen tedbirlerin uygulanmasına önemli katkı sağlayabilir. 

Ulaştırma hizmetleri pazarının sınırlı boyutu nedeniyle, ulusal şirketler yalnızca yerel hizmetler pazarında yer 

almaktadır. 

Ulaştırma, ulusal ekonominin uyumlu işleyişinin düzenlenmesi, her alanda savunmanın güçlendirilmesi ve 

nüfusun artan dinamiklerinin sürdürülmesi için önemli bir altyapı olarak ülkenin kamusal yaşamında önemli bir rol 

oynamaktadır. GSYİH, katma değer, brüt kâr, net kâr, çalışan sayısı, aylık ortalama maaş, sabit kıymetler ve sermaye 

yatırımlarında ulaştırma sektörünün payı dikkate alınmaktadır. Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı'nın 

kurulmasıyla başlatılan ulaştırma alanında köklü reformlar sonucunda olumlu reformlar gerçekleştirilmiş ve 

ulaştırma hizmetlerinin GSYİH içindeki payı her geçen yıl artmıştır. 

Kargo hacmi, malzeme üretim alanı olan taşımacılığın ana ekonomik göstergesidir. Bu gösterge, yük miktarı 

(ton) ve mesafedir (km olarak). Yükün hacmi ton olarak hesaplanır. Yük hacmi hesaplanırken net ağırlık hesaplanır. 

Yani, taşıma araçlarının ağırlığı dikkate alınmaz. Kargonun ağırlığı, üretimin yapısına ve malların hacmine göre hava 

ile sağlanır. Ayrıca ulaşım ve arazi oranları da dikkate alınmaktadır. Kargo hacminin ekonomik önemi istatistiksel 

veriler gerektirir. Tablo 1, 2015-2019 yıllarında ulaştırma ve yolcu taşımacılığı sektöründeki kargo hacmini 

göstermektedir (www.stat.gov.az). 

                                                                                                                                

Tablo  1. 

 

                          Taşımacılık ve taşımacılık dışı sektörde yük taşımacılığı (1000 ton) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: (www.stat.gov.az) 

  

Yukarıdaki tablodan hareketle taşımacılık sektörünün son yıllarda geliştiğini söyleyebiliriz. Böylece 2018-

2019'da hava taşımacılığında hareketlilik gözlendi, 2015 yılında 137.605.000 ton karayolu taşımacılığı 2019'da 

155.318'e yükseldi.Demiryolu, boru hattı, denizyolu taşımacılığı göstergeleri azaldı, gaz boru hattı ve otomobil 

sevkiyatları arttı. 

Dünya tecrübesi, ekonomik büyüme dinamiklerinin en önemli göstergesinin ülkede farklı faaliyet alanlarını 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Toplam 245369 245402 249204 252875 261230 

Ulaştırma 

sektörü 

222373 222461 226419 230144 235288 

Demiryolu 17090 15479 14558 13954 15222 

Deniz 6626 5807 8344 8236 5969 

Hava yolu 129 160 173 208 183 

Boru hattı 60923 59556 58490 58402 58596 

Petrol boru 

hattı 

45672 44129 42559 41491 38787 

Qaz boru  hattı 15251 15427 15931 16911 19809 

Karayolu 137605 141459 144854 149344 155318 

Petrol dışı 

sektör 

22996 22941 22785 22731 25942 

Demir yolu 4148 3792 3641 3252 3352 

Petrol boru 

hattı 

4223 4129 3791 3750 3751 

Karayolu 14625 15020 15350 15749 18839 
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kapsayan bir lojistik sistemin oluşması olduğunu göstermektedir. Azerbaycan Cumhuriyetinde Lojistik ve Ticaretin 

Geliştirilmesi için “Stratejik Yol Haritası” rekabetçi, dengeli, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekonomi inşa etme 

girişimlerinin bir parçası olarak geliştirildi. 

Bu Stratejik Yol Haritası, 2020, 2025 ve 2025 sonrası dönem için lojistik alanında Azerbaycan'ın kısa, orta 

ve uzun vadeli ekonomik kalkınması için yönler belirlemektedir. 2020 yılına kadar olan dönem için gelişme 

beklentilerini yansıtmaktadır. 

Stratejik amaç ve hedeflerin yanı sıra bu amaç ve hedeflere ulaşmak için bir takım öncelikler ve tedbirler 

belirlenmiş, ayrıca bir eylem planı geliştirilmiştir.Alınan tedbirler sonucunda Azerbaycan Cumhuriyeti'nde reel 

GSYİH 605 milyon artmıştır. manat 2020'de 18.900 yeni iş yaratıldı. 3160 milyon manat kamu ve özel kaynaklar 

kullanılarak yatırım yapılmıştır. 

Son yıllarda hayata geçirilen uluslararası projeler, ülkemizin bölgenin lojistik alanındaki liderliğini 

güçlendiriyor. Azerbaycan'ın uluslararası bir transit ülke olarak prestiji ve önemi sürekli artıyor. Bu durumda ülke 

içindeki hem yük hem de yolcu hizmetlerinin düzeyinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi gerekiyor. 

Bu program sonucunda örneğin uçaktan inip trenle Gence veya Lenkeran'a gitmek isteyen bir yabancı, Bakü 

Uluslararası Havalimanı'nda hızlı trene binme imkanına sahip olmalıdır. Metro hatları da diğer ulaşım kavşaklarına 

bağlanmalıdır. 

Bu bağlamda, Abşeron Yarımadası'nı kapsayan uygun ve hızlı bir demiryolu ağı oluşturma projesi ciddi 

değişimlere neden olacaktır. Diğer ulaşım türlerinin kapasitesi bu projeye uyarlanmalıdır.Gerçek şu ki, son yıllarda 

devletin sürekli desteği ile ülkedeki yolcu taşımacılığının maddi temeli önemli ölçüde modernize edilmiş ve 

güçlendirilmiştir. Şu anda başkentin otobüs filosu konforlu araçlarla bir ölçüde güncellendi ve hizmet seviyesi arttı. 

Ama kabul edelim ki bu alandaki zorluklar tamamen ortadan kalkmış değil. Otobüslerin çoğu eski olduğu 

için örnek yolcu hizmeti vermek mümkün olmadı. Şimdiye kadar, sürücüler gelişmiş ülkelerde olduğu gibi çoğu 

durumda 170-180 saat değil, ayda 250-300 saat çalışıyor. 

Birçoğu tatilin ne olduğunu bilmiyor. Bunun nedeni, nakliye şirketlerinin tek gelir kaynağı olan düşük ücretin, 

ek şoför tutmalarına ve tatil ücreti ödemelerine izin vermemesiydi. Sürücüler, düşük ücretlerle bu kadar sıkı 

çalışmadan memnun değildi. Bu nedenle yolcu taşımacılığının en deneyimli şoförleri başka alanlara yöneldi. 

Öyleyse neden düşük ücretlerle, zararına çalışsınlar ve geçimlerini dengeleme fırsatından mahrum 

bırakılsınlar? Mevcut tarife değişikliği, bu sorunları ortadan kaldırmayı, ulaşım altyapısını iyileştirmeye devam 

etmeyi, sürücülerin maaşlarını artırmayı ve nakitsiz ödeme sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmayı amaçlıyor. 

Gerekli, ancak biraz anlayış gerektiren bu adım, geçerliliğini ve etkinliğini şimdiden kanıtlıyor. En önemlisi yolcu 

taşımacılığında yüksek standartlar sağlanmaktadır. 

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geçtiğimiz günlerde bu alanda atılan adımları tamamlamak ve başkentte yolcu 

hizmetini önemli ölçüde iyileştirmek için ek önlemler için 47 milyon manat tahsis etti.Düşündüğümüz reformlar ve 

projeler, Azerbaycan üzerinden uluslararası ulaşım yollarının ekonomik potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor. çok 

yüksek. Bu alanda son yıllarda yapılan çalışmalar, ülkemizin Avrasya'da önemli bir ulaşım ve lojistik merkezi haline 

gelmesini sağlamıştır. Azerbaycan Cumhuriyetinde Lojistik ve Ticaretin Geliştirilmesine Yönelik Stratejik Yol 

Haritası da ülkemizin bu yönde geniş çaplı hedeflerle belirli bir politikası olduğunu teyit etmektedir. 

6.Bulğular 

Taşımacılık sektörü hızlı gelişme ile karakterizedir.Küreselleşme süreçleri, uluslararası ticaretin dinamik 

gelişimi, ulaştırma hizmetlerinin uygun şekilde gelişmesine yol açar. Modern ekonomi, navlun hacminin 

arttırılması, müşteri hizmetlerinin seviyesinin iyileştirilmesi, navlun güvenliği, maliyetlerin düşürülmesi, çeviklik 

ve verimlilik gibi nakliyeye gereksinimler getirmektedir. 

Geleneksel rekabet yöntemleri artık yeterli değil, bu da inovasyon yeteneğinin ana rekabet avantajı olduğu 

anlamına geliyor. Bu, hem mikro hem de makro düzeyde başarının temel itici gücü olarak görülüyor. 

İnovasyon, ulaştırma sektörünün gelişmesinde kilit rol oynamaktadır.Ulaştırma sektöründeki inovasyon 

faktörlerinin hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, işgücü verimliliğinin artırılması, üretim maliyetlerini 

azaltılması,sevkiyatların uzunluğunun artırılması ve nihayetinde pazar payının artırılması, yeni pazarlara girilmesi 

ve bireysel çevikliğin artırılması hedeflenmelidir. 

 Bu, ulaşım sektörünün teknik olarak geliştirilmesi ve gelişmiş ülkelerde geri kalmışlığın nedenlerinin 

ortadan kaldırılmasıyla sağlanabilir. Taşımacılık sektöründeki yenilik faktörleri, yolcu ve yük ihtiyacını tam ve 

etkin bir şekilde azaltmaya yönelik olmalıdır. 

Taşımacılık sektörünün seviyesini ve dinamiklerini etkileyen birçok faktör vardır.Bunların başlıcaları: 

kişisel fonların mevcudiyeti ve dış finansal kaynaklara erişim; işletmenin büyüklüğü ve yeri; pazar büyüklüğü ve 

yapısı, devlet desteği düzeyi, mevcut çevre standartları, bilimsel ve insan kaynakları düzeyi, yenilik faaliyetlerinde 

muadillerinin mevcudiyeti. 

İnovasyonun birçok nedeni olmasına rağmen, her yıl yüzlerce nakliye şirketi bunu terk ediyor. Bu, 
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ekonominin bu sektöründeki piyasa mekanizmalarının başarısız olduğu ve sektördeki olumsuz eğilimleri 

durdurmaya veya azaltmaya yönelik sağlam hükümet politikalarının önemli olduğu anlamına geliyor. 

7.Sonuc ve öneriler 

Ulaştırma alanındaki yenilikçi faaliyetlerin düzenlenmesi için aşağıdakilerin yapılmasının uygun olduğunu 

düşünüyoruz: 

-tamamen yeni tür araçların geliştirilmesi; 

-alternatif yakıtların araştırılması ve uygulanması; 

- ilgili altyapının ve iletişim araçlarının geliştirilmesi; 

-ulaştırma operasyonlarına etkin yaklaşım ve kargo taşımacılığının verimliliğini artırmak. 

-pazarı kontrol etmek için iletişim teknolojisinin yaratılması, 

-hava koşullarından bağımsız olarak kesintisiz sevkiyatın sağlanması; 

- modern toplu taşıma türlerinin kullanımı; 

- ülkenin ulaşım yapısının uluslararası topluluğa entegrasyonunu daha da hızlandırmak için ilgili yasal çerçevenin 

sürekli iyileştirilmesi; 

- ulaştırma reformları, piyasa koşullarının geliştirilmesi ve devlet yapılarının bu faaliyetin ticari faaliyetine 

katılımının azaltılması, 

- ulaştırma reformları, istatistiksel gözlem sektörünün iyileştirilmesi ve entegrasyonu, yeni modern bilgilerin 

uygulanması, 

- ulaştırma alanında antitröst düzenlemesinin iyileştirilmesi; 

- yavaş yavaş piyasa yöntemleriyle değiştirerek tekelci düzenlemenin azaltılması; 

- enflasyonun büyümesini önlemek için tarife seviyesi üzerinde kontrol; 

- potansiyel tüketicilere uygun fiyatlı hizmetler sunmak için tarifelerin üst düzeyde düzenlenmesi, tarifelerin 

aşağıdan indirilmesi; 

-fiyat şeffaflığını sağlamak; 

- tarifelerin uygun istikrarı üzerinde kontrol (tarifenin belirli bir zaman sınırı içinde değişmesine izin vermeden). 

-ülkenin ulaştırma sektörünün transit potansiyelinin geliştirilmesi. 

Yukarıdaki önlemlerin uygulanması, Azerbaycan'da ulaştırma alanındaki yeniliklere dayalı rekabetçi girişimcilik 

kurumlarının gelişimini kolaylaştıracaktır. 
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GÜNÜMÜZ GÖZÜ İLE HAZRETİ MUHAMMEDİN (A.S) AHLAKI 

Dr. Ahmet NİYAZOV 

Özet 

İslam dininin iki temel kaynağından biri olan “sünnet” Hz. Peygamberin (a.s) hayat tarzı şeklinde yaşadığı 

ve müslümanların da bilhassa onu izledikleri yoldur. Bu yolun büyük bir kısmını nebevi ahlak sistemi teşkil 

etmektedir. Genel olarak söylemek gerekirse Hz. Muhammedin hayatında tezahür etmiş bu gibi değerlerin 

normatiflik değil bir ahlak şuuru ve maneviyyat felsefesi açısından araştırılması gerekir. İlim ve teknolojinin geldiği 

çağdaş gelişim düzeyinde ihtiyaçlarını azami ölçüde karşılayan insanın, sosyal ilişkilerini ve beşeri değerlere olan 

ihtiyaçlarının da bu düzeyde dizayn edildiğini iddia etmek zordur. Söylemek gerekirse postmodernizm koşullarda 

insan faktöru, onun sadece maddi açıdan sahip oldukları ile değil, aynı zamanda manevi imkanlar ve referans aldığı 

ahlaki değerleriyle, tek kelimeyle onun manevi dünyası, yahaut maneviyyat felsefesi ile ölçülmelidir. Bu bakımdan 

Hz. Muhammed aleyhisselamın getirdiği değerlerin topyekun araştırılması ve onun her yönü ile çağdaş insanın 

idrakine sunulması bir bakıma zamanın gereğidir. Makale bu konuları içermektedir. 

Anahtar kelimeler: İslam, Hz. Muhammed, Ahlak, toplum, birey, kurallar, sosyal.  

Abstract 

The Morality of the Prophet Muhammad (AS) in the eyes of today 

"Circumcision", one of the two main sources of the religion of Islam, is the way that the Prophet (as) lived 

in the way of life and Muslims especially followed him. A great part of this road is the prophetic moral system. 

Generally speaking, such values, which were manifested in the life of the Prophet Muhammad, should be 

investigated in terms of a philosophy of moral consciousness and spirituality, not normativity. It is difficult to 

claim that the social relations and human values needs of people who meet their needs in the modern development 

level where science and technology come to the maximum are designed at this level. To say that, in postmodernism 

conditions, the human factor should be measured not only by what it has materially, but also by its spiritual 

possibilities and the moral values it references, in a word, its spiritual world, or spiritual philosophy. In this respect, 

it is a necessity of time to investigate the values brought by the Prophet Muhammad as a whole and to present it to 

the understanding of modern people in every aspect. The article contains these topics.  

Keywords: Islam, Hz. Mohammed, Morality, society, individual, rules, social. 

 

Giriş 

Ahlak değerleri adem oğlunun güncel yaşam tarzını belileyen temel unsurlardan biridir. Bu gibi ilkeler ferdi 

ve toplumsal davranış kuralları olarak bazen fert bazında insanın sosial hayatına yön verirken, bazen de tümüyle 

                                                      
 Azerbaycan İlahiyyat Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı, ahniyazov@hotmail.com 
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toplumsal şuuru formalaştıran bir unsura dönüşmektedir. Sosyal varlık olarak insan her zaman ahlaki değerlere 

üstünlük verilen sosial muhiti kendisine mesken seçmiştir.1 Çünkü ahlaki değerler toplumsal düzeni dizayn eden 

kuralların büyük bir kısmını oluşturmakla birlikte,2 ister fertlerin birbirleri arasında ve isterse de sosyal qruplar 

arasındaki ilişkilerde davaranış kurallarının düzenlenmesini temin eden unsurdur. Bu sebepledir ki, sosyal varlık 

gibi insan, içinde yaşadığı toplumsal düzenin sağlam temellere bağlı olmasını azu ederken her zaman ideal toplum 

inşası adına ahlak kurallarının işlevsel yapısını koruma gayreti içinde olmuştur. Devletin olmadığı zamanlarda 

toplumsal yapı, tüm beşeri ilişkiler, toplumsal düzen ve emek kuralları hep ahlaki değerler üzerine bina edilmiş bir 

düzen içinde olmuştur.3 Böyle bir düzende ahlak kuralları insanlar arasında topluma yön veren konumda olması ve 

biçimlendirici bir rol  oynaması açısından, ahlak kuralları adeten bu dönemlerde kanun gücünde kurallar nispetinde 

olmuş4 ve toplum dizayn kurallarının başında gelmiştir.    

Bu bakımdan söylemek gerekir ki, tüm dinlerde ahlak kuralları hem yazılı, hem de yazılmamış kurallar 

bütünü olarak nesilden-nesile geçen, bazen gelişerek bazen de aşınmakla zamana paralel devam etmiştir. İslam dini 

başta olmakla semavi dinlerin en önemli hesab ettikleri alan dinin ahlak esasları ile bağlı alanıdır. Her şeyden önce 

kutsal kitap Kur’ân-i Kerim iman, ibadet ve ahlak kontekstinde nazil olmuş kitaptır. Çünkü İslam düşüncesinde 

ahlak, insan hayatının en zaruri iki ihtiyacından biri sayılmıştır. Hz. Peygamberin bununla bağlı hadis-i şerifi 

şöyledir: “Allah rızkı size nasıl paylaştırdıysa ahlakı da aranızda öyle paylaştırdı.”5  

İslam alimleri IX. asırsda itibaren İslam dininin bu alanına üstünlük vermiş, İslam ahlakı felsefesini derinden 

araştırarak bu alanla ilgili “mekarimul-ahlak”, “kitabul-ahlak”, “tehzibul-ahlak” gibi müstakil eserler telif 

etmişlerdir.   

Belirtmek gerek ki, İslamın iki ana kaynağından biri olan “Sünnet” Hz. Muhammed aleyhisselamın hayatı 

boyu yaşayarak uyguladığı ve bütün müslümanların da onu izledikleri yoldur. Hadislerle ifade edilen sünnet 

müslümanlara ibadetler, hukuk nizamı ve sair ahkamı takdim ettiği gibi İslam ahlakını da kendine has üslupta sunan 

Kur’ân-i Kerimden sonra en büyük kaynaktır. Hz. Muhammedin hayatında tezahür etmiş bu değerler sistemi geçip 

geldiyi dönemlerde olduğu gibi modern insanımızın idrakına da bu veya diğer şekilde sunulmuş, hem bir araştırma 

konusu gibi elmi çevrelerce her zaman kendinden söz ettirmiş, hem de çağdaş insan modeli için referans değeri 

olması bakımından güncelliğini koruyan bir meseleye çevrilmiştir.     

I. Hz. Muhammedin ahlakı 

Hz. Muhammed (a.s) bir Peygamber olarak her hususta olduğu gibi ahlaki yönde de insanların en üstünü 

olmuştur. Onun beşer evladına takdim etdiği değerler normatiflikden uzak olup, ferdin sosyal hayatında maneviyyat 

zemini oluşturan ve bir nevi ahlak şuuru6 tezahür ettiren  formada gelmiştir. Çünkü onun beşeriyete elçi gibi 

gönderilmesi de sırf ilahi vahyin kontrolünde,  hem de vahyin terbiyesinde yetişmiş ve kamilleşmiş olması ile vahye 

dayalı bir ahlak ile gelmesidir. Nun suresinde onun ahlakı bele tesvir edilir:  

                                                      
1 Temel Çalık, Emre Er, Modern Toplumun Ahlak Paradoksları, (“Dövlet” - İki aylıq fikir ve kültür dergisi), Yıl 13/Sayı 466, 2016, s 56. 
2 Muhsin Koçak, Nihat Dalgın, Osman Şahin, İslam Hukuku (İslam Hukukuna Giriş, Aile Hukuku, Miras ve Ceza Hukuku), İstanbul 

2018, s 29.  
3 Lenin Vladimir İliç, Seçilmiş Eserleri, Bakı 1959, c XXIX, s 433.  
4 Leis Genry Morgan, Drevneye Obşestvo, Leninqrad 1934, s 26.  
5 Ahmed b. Hanbel, Müsned, 6/189-190. 
6 Anar Kafarov, Din ve Felsefe Toplumu Bütünleşdirici Deyerlere İlişkin Bir Bilinc İnşa Ede Biler Mi?, Azerbaycan İlahiyyat İnstitutu 

Din Araşdırmaları Jurnalı, №1, Dekabr, Bakü-2018, s 275-276. 
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“Muhakkak ki, sen pek yüce bir ahlak üzeresin!”7  

Kur’ân-i Kerimin gösterdiği güzel hasletlerin tümü Hz. Peygamberin hayatında beşeri vasıflarla tezahür 

etmekteydi. O sahabilerine öğüt ve nasihat ederken tebliğ ettiği değerleri bir hayat tarzı gibi kendisi yaşayarak 

başkalarına nasihat etmekteydi. Söylemek yerine düşer ki, o Kur’ânın ahlak sistemini topluma aşılamağa çalışırken 

o, Kur’ânın sulh teklifinin toplum nezdinde  neşvi-nema bulmasını temin eden bir gayeyi gerçekleştirmiştir. Konu 

ile bağlı bir hadis-i şerifi zikretmek yerinde olacaktır. Hz.Aişeden (r.a.) gelen rivayete göre sahabiler bir gün ona 

şöyle sordular:  

- Rasulullah (a.s) ahlakı nasıldı?  Diye soranlara o şu cevabı vermişti:  

- Siz Kur’ân`ı okumuyor musunuz? Onun ahlakı Kur’ân idi.8  

Hz. Peygamberin (a.s) hayatı ve faaliyyetine baktığımızda şu izlenim akla gelmektedir. O, toplumsal hayatta 

genel anlamda yeğin ve güçlü esaslara bağlı bir toplum inşasına üstünlük vermiştir. Buna göre de onun esas olarak 

iki yol izlediğine şahit olabiliriz. Onlardan biri şöyledir; Allah Resulu (a.s) her zaman insanların bir fert gibi manevi 

hayatını canlı tutacak argümanları onlara telkin etmekteydi ve bununla onların manevi hayatının dinamizmini temin 

etmekteydi. Bir diğeri ise o, insanları birbirine bağlayan ünsürleri canlı tutarak toplumsal unsurların canlılığına nail 

olabilmiştir. Hadislerce de malumdur ki, Nebi aleyhisselam toplumsal hayatı sarsan, sosial ilişkileri bozan, yahut bu 

ilişkileri zayıflatıp zedeleyen negatif hal ve davranışlara derhal müdahele etmiş, toplum yapısının ahenginin 

bozulmasına fırsat vermemeiştir korumuştur. Nitekim asr-ı saadet mefhumu ile ifade edilen Peygamber asrındaki 

ashabın fazileti bilhassa nebevi terbiye ile şekillenmiştir.     

Hz. Muhammed aleyhisselamın getirdiği ahlak sistemi on dört asırdır tecrübede yaşanarak gelen talim ve 

terbiye metotlarını ihtiva etmektedir. Müslümanların hayatına Peygamberin yaşam tarzı gibi sirayet etmiş bu sistemi 

diğerlerinden ayıran iki esas özellik mevcuttur:  

1) Hz. Peygamberin ahlakı ilahi bir kaynaktan doğmakla meydana gelmiştir. Bunu ifade ederek Allah 

elçisi şöyle demiştir: “Beni Rabbim terbiye etti; Ne güzel terbiye etti.”9 Hz. Aişenin:  “Onun ahlakı Kur’ân idi” 

demesi de aynı manayı ifade eden rivayettir.10 Tam eminlikle söylemek mümkündür ki, vahyin kontrolünde yeşermiş 

bir ahlak sistemi beşer kaynaklı mülahazalarla mukayese edilemeyecek kadar kusursuz ve beşerin talepleri ve 

ihtiyaçlarına da tam uygundur.      

2) Gerek Allah elçisi, gerek sahabileri ve samimi müminler bu değerlerle yaşamışdırlar. Ancak diğer 

sistemler ya teoride kalmaya mahkum olmuş, ya da belli bir hakim kuruluş tarafından desteklenmiş olsa bile uzun 

müddet yaşama imkanı olmamışdır.11   

 

II. İslam ahlakına bugünden bakış 

Çağdaş dünyada ilim ve teknolojinin ulaştığı gelişmişlik seviyesi insan ihtiyaçlarını  maksimum temin edecek 

bir düzeydedir. Şu da var ki, insanoğlu yeraltı ve yer üstü kaynaklardan olanca güçü ile yararlanarak kendi hayati 

ihtiyaçlarını gidermekte ve yaşam şartlarının iyileştirilmesini hızla geliştirmektedir. Özellikle sanayi alanında 

                                                      
7 Kalem, 68/4. 
8 Müslüm, “Misafirin”, 139; İbn Mace, “Ahkam”, 14; “Müsned”, 6/91. 
9 Münavi Mehemmed Abdurrauf, Feyzul-Kadir Şerhul-Camius-Sağir min Ehadisil-Beşirin-Nazir, Beyrut 2012, 1/224. 
10 Bak: Dipnot 8. 
11 Yaşar Kandemir, Örneklerle İslam Ahlakı, İstanbul 2003, s 262-263. 
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başdöndüren gelişmeler sayesinde söylemek gerekir ki, modern insan ihtiyaçlarının temini bakımından alternatifler 

bolluğu içerisinde bir duruma sahiptir. Halbuki postmodernizm koşullarda insan faktöru, onun sadece maddi açıdan 

sahip oldukları ile değil, aynı zamanda manevi imkanlar ve referans aldığı ahlaki değerleriyle, tek kelimeyle onun 

manevi dünyası, yahaut maneviyyat felsefesi ile ölçülmelidir.  

Şunu kaydedebiliriz ki, insan hem maddi ve hem de manevi dünyası arasında bağ kurmalı ve bu iki dünya 

arasındaki ahengi yaşatmalıdır. Bu bakımdan insanın her iki yönden ideal normları elde etme maksadı ahlaki 

değerlerin benimsenilmesi açısından önem arzetmektedir. Mazide olduğu gibi çağdaş dünya insanı için de bu 

çerçevede bir maneviyyat felsefesi zemini kaçınılmazdır. Felsefi düşünce tarihimiz bu bakımdan zengindir ve 

zamanın gereksinimleri açısından her türlü ihtiyaca cevap veren bir kaynaktır ki, modern imkanlar muhtevasında 

bunun elde edilmesi ve hayata geçirilmesi temenni edilen arzulardandır. Nitekim çağdaş mütefekkir alimlerimizden 

akademik R. Mehdiyev bu konuda bir makalesinde şöyle demektedir:  

“Maneviyyatın ananevi kaynaqlarını modern zamanın imkanları ile gözden keçirmek için insanlarımızın 

felsefi düşünce tarihine müracaat etmesi zaruridir.”12 

Günümüz anlamında ahlak, fertten topluma, devletten tarihe, ekonomik düzenden sanata ve dine kadar uznan 

fikir ve düşüncelerin üstünde onların bir tacı, bir fanusu gibidir.13 Bu anlamda sosyal ilişkilerin düzenlenmesinde 

insanların izleme mecburiyetinde olduğu ahlaki yol, etik ve toplumsal normlar onun maneviyyat felsefesini teşkil 

etmektedir. Çağdaş insan modeli için bu ihtiyacın temin edildiği yer yukarıda da kaydettiğimiz gibi bizim tarihi 

birikimimizdir, milli-medeni irsimiz ve aynı zamanda ananevi İslam değerlerinimizdir. Azerbaycan halkı başta 

olmakla müslüman dünyasının felsefi düşüncesinin beslendiği ana kaynak İslam dini ve onun getirdiği evrensel 

beşeri14 değerlerdir. Ahlakı devletin unsurlarindan sayan meşhur felsefe alimi Nureddin Topçu bu konud aşunları 

kaydetmektedir:  

“Ahlak kaynağını dinden alır. Buna göre de ahlak İslam dininin esası ve bilavasite  kendisidir. Ahlakı dinden 

ve ya dini ahlakdan ayrı görmek isteyenler, insanın iç dünyasını onun kendisinden ayrı görmek isteyenlerdir.”15 

İslam son ve kamil bir düşünce sistemi olarak, hem inanç dünyasını düzenleyen bir din olmakla birlikte, hem 

de beşer evladına Hz. Muhammed şahsında kamil bir insan örneği takdim etmiştir. Allah-Teala o mübarek varlığı 

“Üsvey-i Hesene / En güzel örnek” olarak beşeriyete göndermekle insan mefhumunun sadakat, güzellik, sevgi ve 

hakikat gibi maneviyyat sütununun bir şahsiyet abidesi gibi nasıl yükselmesi gerektiğini de göstermiş oldu. 

Mukaddes Kur’ân-i Kerimde bu konuda şöyle denilmektedir:  

“Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah’ı çok 

zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır!”16 

 İslam dininin bir özelliği de şudur ki, gerek semavi dinlerin, gerek diğer bazı dinlerin vahyin indiği güne 

kadar sürüp gelmiş rituellerini kendi bünyüsinde en kamil tarzda sistemleştirerek son dinin takdimi konumuna 

getirmiştir. Kurban, oruc, namaz, nikah gibi diğer dinlerde olan ritüellerin en kamil ve son şekli İslam dini ile 

                                                      
12 Ramiz Mehdiyev, “Maneviyatın Öncelliği” “Özne Felsefe Dergisi” (Özel Baskı) Sayı-2012: Selaheddin Halilov`a Armağan, Adana,   s 

50. 
13 Vehbi Ünal, Nureddin Topçunun Düşüncesinde Dövlet ve Demokrasi, C.Ü. İlahiyyat Fakultesi Dergisi, İsparta 2010, cild XVII, sayı 2, 

s 469-485.  
14 Hulusi Aslan, Ahlaki Değerlerin Deyişimi Sorunu: Nesnellik ve Öznellik, Tabula Rasa, 13, 63-80 (2005), s. 75. 
15 Mustafa Kara, Nureddin Topcunun Tasavvufi Düşüncesi, İstanbul 1992, s.37. 
16 Ahzab, 33/21. 
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şekillenmiştir.17 İmam Maturidi bütün Peygamberlerin tabi olduğu dinin özeğinin bir olduğunu kaydetmiştir.18 Bu 

bakımdan söylemek gerekir ki, Hz. Muhammedin beşeriyete getirmiş olduğu ahlak değerlerini de bir evrensel beşeri 

değerler gibi İslamın kamil biçimde insanlara sunduğu en güzel armağandır. İslam ahlak prensiplerinin; 1) Tarih 

boyu her millete emir ve tavsiye edilmiş olması; 2) Hükuk ve özgürlüğün esasını ihtiva etmesi; 3) Ontoloji ve 

epistomoloji bakımdan aynı özellikleri taşıması çağdaş araştırmacılara göre de evrensel beşeri değerlerinden 

olduğunu gösteren amildir.19    

Yine bu anlamda söylemek gerekir ki, mefhum olarak iman, ibadet ve ahlak son Peygamberin getirdiği dinde 

olduğu gibi önceki Peygamberlerin de dinlerinin ana temasını teşkil etmiştir. Hz. Peygamberle gelen ahlaki değerler 

bizatihi diğer Peygamberler tarafından insanlığa sunulan ve bir hayat düsturu gibi tebliğ edilegelen “resullar 

mirası”nın ta kendisidir. Rivayetler arasında sık-sık tekrarlanan “Şu on şey geçmiş Peygamberlerin de sünetidir; 

bıyıkları kısaltmak, su  ile temizlenmek, tırnakları kesmek, misvak kullanmak, ve sair”20; “Dörd şey var ki, bunlar 

geçmiş Peygamberlerin de sünnetidir; Haya, koku sürmek, evlenmek ve misvak kullanmak”21 gibi hadis-i şerifler 

konu ile bağlı rivayetlerdir.   

Belirtmek gerek ki, sabit ve kalıcı esaslara malik ahlaki değerlerin insan cemiyetlerini  ayata tutması ve 

yönlendirmesi onu köklü esaslara bağlı kalarak geliştiren değerlerle mümkündür.22 Gerek dünya hayatının mutluluk 

ve saadetini, gerekse de ebedi hayatın güzelliklerini deyim yerindeyse bir armoni eşliğinde ve uyum içerisinde 

süregelen sosial ilişkilerle mümkündür. Zaten ahlakın fonksiyönel gayesi de bundan ibarettir. Son Peygamber Hz. 

Muhammed aleyhisselam insanlık için en döğru ve hiç eskimeyen talimler getirmekle bizatihi böyle bir gayeye 

hizmet eden değerler silsilesi getirmiştir.  

Netice 

Manevi değerleri belirleyen ve onu küsursuz dizayn eden tek müesese dindir. Ahlak ise bu dini  bir hayat 

tarzına çeviren en mühüm toplumsal dizayn kurallarından biridir. Belirtmek gerek ki, bu hiyerarşi sayesinde toplum 

aynı zamanda kendi medeniyetini inşa etmekte ve onu geliştirmektedir. Böyle bir hiyerarşik düzenin en önemli 

argümanlarından biri söz yok ki, ahlak kurallarıdır. Çünkü en ideal kanunlarla dizayn edilmiş bir cemiyyeti de 

ayakda tutan en önemli unsur yine ahlak kurallarıdır ki, bu aynı zamanda hukukun vicdanileşmiş şeklidir.  

Kanun bolluğunun heç de her şeyi helletmediği malumdur. Ahlakın olmadığı bir cemiyette ve hukukun 

vicdanileşmediği yerde kanunlar yazılmış da olsa, devlet tarafından desteklenmiş de olsa onun çiğnenmesinin 

karşısının alınması zordur.  

İnsan sosyal varlıktır. Toplum içinde yaşamak, kabiliyetlerini paylaşmak, ihtiyaçlarını temin etmek 

mecburiyetindedir. Dolayısıyla onun fertlerle olan ilişkilerinde toplumu da ayakta tutan deruni (manevi) değerlerdir. 

Bu değerlerin aşınması yahut zayıflaması her şeyden önce toplum fertlerine etki ederek onların hayatını alt-üst 

edecektir. İlmin ve teknolojinin geldiyi bu son aşamada insan problemi, hatta bir diğer ifade ile insan krizi malesef 

ki, hala devam etmektedir. Böyle bir durumda maneviyyat felsefesi insan için kaçınılmaz bir çıkarımdır.  

                                                      
17 M. Koçak, a.g.e., s 39.  
18 Ebu Mansur el-Maturidi, Tevilâtul-Kuran, (Tahkikli neşr: Ertuğrul Boynukalın), İstanbul 2006, V/138.  
19 V. Ünal, a.g.e., s s 469-485. 
20 Müslüm, Taharet, 56; Ebu Davud, Taharet 29; Tirmizi, Edeb, 14. 
21 Tirmizi, Nikah, 1. Ahmed b. Hanbel, V/421. 
22 Y. Kandemir, a.g.e., s 224. 
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Bizler geçmişimizi taradığımız zaman şuna şahidiz ki, hayat felsefesi “insanı yaşat ki, insanlık yaşasın” 

anlayışı ve özellikle “insan merkezli hayat”  prensiplerinin hakim olduğu tarihi geçmişe sahip bir coğrafyada 

yaşamaktayız. Tarihi kalıt ve mirasımız söz konusu olan manevi değerlerinimizin ayakta kalması, canlılığını 

koruması ve işlevliğini sürdürmesi için yeteri kadar zenginliktedir.    

İslam Hz. Muhammedle gönderdiği dini toplum nizamı bakımından en ideal ahlaki değerlerile göndermiştir. 

Allah-Teala o mübarek varlığı  “Üsveyi-hesene/En güzel örnek” olarak beşeriyete göndermekle insan mefhumunun 

sadakat, güzellik, sevgi ve hakikat gibi maneviyyat sütununun bir şahsiyet abidesi gibi nasıl yükselmesi gerektiğini 

göstermiş oldu. 
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AZƏRBAYCANIN İSLAHATÇI DÜŞÜNCƏSİNDƏ QADIN FAKTORU:  ŞƏFİQƏ 

ƏFƏNDİZADƏ 

TM:061  

Aygün Kərimova23 

Xülasə 

Azərbaycanın maarifçilik tarixində elə ziyalı qadınları olub ki, onlar ölkədə baş verən ictimai-siyasi 

hadisələrə biganə qalmayaraq, cəhalətə qarşı mübarizə aparır və həyatları bahasına xalqının , millətinin 

maariflənməsinə can atıblar.XX əsrin birinci yarısından başlayaraq Azərbaycanda başlayan maarifçilik hərəkatının 

inkişafında zərif çiyinlərini ağir tarixi yük altına qoyaraq zamanın ən çətin imtahanlarında bir ziyalı , maarifçi qadın 

olaraq maarifçilik tariximizin səhifələrinə adlarını qürurla yazmişlar. Onlardan biri də ilk Azərbaycan dili müəllimi, 

ilk qadın jurnalist, eləcə də Cümhuriyyət parlamentinin əməkdaşı olan Şəfiqə xanım Əfəndizadə olmuşdur. Şəfiqə 

Əfndizadə Azərbaycan qadınlarını daim təhsilli, savadlı, dünyagörüşlü görmək istəyirdi.Bunun üçün cəmiyyətdə ilk 

öncə qadınları maarifləndirmək lazım idi.Bu yolda o bütün islahatçı düşüncələrini ortaya qoyaraq, Azərbaycan 

cəmiyyətini dövrün inkişaf mərhələlərində görmək istəyirdi.Məhz bu islahatlarda qadının böyük əhəmiyyət kəsb 

etdiyini göstərirdi. Çünki o çox gözəl bilirdiki çəmiyyətdə istər məişət istər içtimai məsələlərdəki bütün qüsurlar 

cahillikdən, savadsizliqdan, təhsilsizlikədən baş verir. Cəmiyyətlərin inkişafında aparıcı qüvvə olan, nəsil 

yetişdirməkdə mühüm rol oynayan qadın tərəqqinin əsas qüvvəsidir. Məhz bu səbəbdən qadınların elmə, təhsilə, 

inkişafa yönləndirmək, haqq ve hüquqlarını müdafiə etmək bu maarifpərvər qadının həyat amalina çevrilmişdi. 

Şəfiqə xanım Əfəndizadə bu yolda bir insan ömrünə sığdıra bildiyi qədər fəaliyyətlər, maarifçilik tariximiz üçün 

daha üstün, qat qat böyük xidmətlər qoyub getmişdir.   

Açar sözlər: Şəfiqə Əfəndizadə, islahatçı qadın, qadın maarifçi.ziyalı,təhsil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 Doç. Dr. Bakü Devlet Üniversitesi Sosyal İlimler Fakultesi Felsefe Bölümü Öğ. Üyesi. aygunxalilqizi@mail.ru. 
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ЖЕНСКИЙ ФАКТОР В РЕФОРМАТОРСКОМ МЫШЛЕНИИ АЗЕРБАЙДЖАНА: ШАФИГА 

ХАНУМ ЭФЕНДИЗАДЕ  

 

Резюме 

В истории просветительства Азербайджана были такие интеллигентные, образованные женщины, 

которые не оставались равнодушными к социально-политическим событиям в стране, боролись с 

невежеством и стремились просвещать свой народ и свою нацию ценой своей жизни. Начиная с первой 

половины ХХ столетия, они возложили на свои хрупкие плечи тяжелый исторический груз развития 

просветительского движения, гордо записав свои имена на страницах нашей истории просвещения, сумев 

сдать один из тяжелейших экзаменов времени. Одной из них была первая учительница азербайджанского 

языка, первая женщина-журналистка, а также сотрудник республиканского парламента Шафига хан 

Эфендизаде. Шафига Эфендизаде хотела, чтобы азербайджанские женщины всегда были образованными, 

грамотными и просвещенными. Для этого сначала нужно было обучать женщин. На этом пути следовало 

учесть все этапы просветительской работы, осмыслить их. Именно эти реформы могли послужить 

просвещению женщин. Эфендизаде хорошо знала, что в обществе все недостатки, как в бытовых, так и в 

социальных вопросах, проистекают из невежества, неграмотности и отсталости. Это движущая сила 

развития женщин, которые являются ведущей социальной силой в развитии общества, играя важную роль в 

формировании каждого последующего поколения. Именно по этой причине улучшение положения женщин 

в науке, образовании и развитии, а также защита их прав и свобод стало жизненной необходимостью для 

этой просвещенной женщины. На этом пути Шафига ханум Эфендизаде имеет столько заслуг, сколько 

можно вместить в целую человеческую жизнь. Эта деятельность стала важной вехой в истории просвещения 

страны, в развитии прогресса. 

Ключевые слова: Шафига Эфендизаде, женщина-реформатор, интеллигенция, образование. 

 

THE FEMALE FACTOR İN THE REFORMİST THİNKİNG OF AZERBAİJAN: SHAFİGA 

KHANUM EFENDİZADE  

Sammary 

In the history of Azerbaijan’s enlightenment, there were such intelligent, educated women who did not remain 

indifferent to the socio-political events in the country, fought ignorance and sought to enlighten their people and their 

nation at the cost of their lives. Starting from the first half of the 20th century, they laid on their fragile shoulders a 

heavy historical burden of the development of the educational movement, proudly writing down their names on the 

pages of our history of education, having managed to pass one of the hardest examinations of the time. One of them 

was the first teacher of the Azerbaijani language, the first woman journalist, as well as Shafiga Khanum Efendizade, 

an employee of the republican parliament. Shafiga Efendizade wanted Azerbaijani women to always be educated, 

literate and enlightened. To do this, you first had to train women. On this path, it was necessary to take into account 
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all the stages of educational work, to comprehend them. It was these reforms that could serve to educate women. 

Efendizade well knew that in society, all the flaws in both domestic and social issues stem from ignorance, illiteracy 

and backwardness. This is the driving force behind the development of women, who are the leading social force in 

the development of society, playing an important role in the formation of each subsequent generation. It is for this 

reason that improving the status of women in science, education and development, as well as protecting their rights 

and freedoms, has become a vital necessity for this enlightened woman. On this path, Shafiga khanum Efendizadeh 

has as many merits as can be accommodated in a whole human life. This activity has become an important milestone 

in the history of the country's enlightenment, in the development of progress. 

Keywords: Shafiga Efendizade, woman reformer, intelligentsia, education. 

Giriş  

Azərbaycanda maarifçilik Qərbə nisbətən gec başlasa   xalqımızın maarifçi  ziyalıları çətin və  keşməkeşli 

tarixi zamanda millətin dirçəlişi, inkişafı, elm və təhsil sahəsində  dövrün ən ağır məhdudiyyətləri içərisində 

fədakarlıqlar göstərərək zəmanənin ən ağır yükünü çiyinlərinə almışlar. Bu maarifçi ziyalılar sadəcə xaqlımızn kişi 

nümayənədləri deyil eyni zamanda  məcbur qaldıqları halda cəmiyyətin bütün  sahələrində zərif varlıq olduqlarını 

unudaraq  kişilərlə çiyin- çiyinə hər bir ağır tarixi yükü də qaldırmağı bacarmışlar. Belə ziyalı, zəngin dünyagörüşlü, 

islahatçı düşüncələri ilə bir işiq tutub xalqına özünü, həyatını həsr edən qadınlardan biri də Şəfiqə xanım 

Əfəndizadədir.            

Azərbaycanın maarifçilik tarixində elə ziyalı qadınlar olub ki, onlar ölkədə baş verən ictimai-siyasi hadisələrə 

biganə qalmayaraq, cəhalətə qarşı mübarizə aparır və həyatları bahasına xalqının, millətinin maariflənməsinə can 

atıblar. XX  əsrin birinci yarısından başlayaraq Azərbaycanda başlayan  maarifçilik hərəkatının inkişafında  zərif 

çiyinlərini  ağir tarixi yük  altına qoyaraq zamanın ən çətin imtahanlarında bir ziyalı, maarifçi qadın olaraq maarifçilik 

tariximizin səhifələrinə  adlarını qürurla yazmişlar. Məhz həmin qadınlardan olan Şəfiqə Əfəndizadə o dövrün  ilk 

Azərbaycan dili müəllimi, ilk qadın jurnalisti, eləcə də Cümhuriyyət parlamentinin əməkdaşı idi.  

O, 1882 -ci ildə  Gürcüstanda tarixən  Axısqa türklərinin  yaşamış olduğu Axalsix rayonunun Azqur kəndində 

tanınmış pedaqoq Məmmədəmin Şeyxzadənin ailəsində doğulmuşdur. Şəfiqə xanımın atası  eyni zamanda həm də 

onun  ilk müəllimi  idi. O, və bacısı ilə təhsilini məhz atasından alır. On dörd yaşında ikən Şəki  şəhərinə (Nuxa) 

gələn Şəfiqə xanım burada atasının çalışdığı “Darüssiyada” məktəbinin nəzdində olan qızlar üçün ayrılmış qrupda 

dərs keçir.Burada çox qalmayan ziyalı xanım,az sonra Bakıya gəlir və burada qadın  savadsızlığına  qarşı mübarizə 

aparan  maarifçi ziyalılarla bərabər çiyin-çiyinə çalışmağa başlayır. Tanınmış xeyriyyəçi H.Z. Tağıyevin  Bakıda ilk 

qızlar məktəbini açmasıyla xalqımızın elm və təhsil tarixində və eyni zamanda Müsəlman Şərqində qadınların təhsil 

almasının təməıini qoyaraq təhsil  tariximizdə yeni bir uğurlu səhifə açdı. Qızlar məktəbinin  açılmasına baxmayaraq 

orda  dərs verəcək müəllimlərin  azlığı böyük çətinliklər yaradırdı.Məhz bu səbəblə N.Nərimanov Şəfiqə xanimin 

atası Məmmədəmin Şeyxzadəyə qızı Şəfiqəni bu yeni açılmış məktəbdə dərs deməyə dəvət edir.Məmmədəmin 

Şeyxzadə bu dəvətdən çox sevinsə də lakin qızının dövlət məktəbində təhsili olmaması səbəbiylə belə bir hüquqa 

malik olmadığını bildirir. Məhz bu səbəblə Şəfiqə xanım  1901 –ci ildə təkrar  Tiflisə qayıdıb orada imtahan 

verərərək, müəllimlik attestatı alıb yenidən Bakıya qayıdır və  burada   Rus-müsəlman qızlar məktəbində  ana dilini  
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tədris edir .Başlamış olduğu bu tədrislə ilk ana dili müəllimi olub təhsil tariximizə adını qürurla yazdırır. 

  

 

1. Azərbaycanın  qadın mətbuatında Şəfiqə Əfəndizadə                     

Məlum olduğu kimi Azərbaycanda qadın mətbuatının yaranması XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Həmin 

zamanlarda  cəmiyyətdə qadın problemi, ona  qarşı haqsız  münasibətlər, insan haqq və  hüquqlarının qorunması 

kimi  məsələlər əsrin  demək olar ki, ilk onilliyində çıxan demokratik ruhlu qəzet və jurnallarda müzakirə olinmağa 

başlayaraq,dövrün aktual məsələsinə çevrildi .Cəmiyyətin ziyalı qismi artıq  diqqətlərini   qadınların 

maarifləndirilməsi, qadın azadlığı məsələlərinə yönəldərək,onun təlim və tərbiyədə necə vacib faktor olduğunu 

göstərməyə çalışırdılar. Həmin dövrün ictimai –siyasi xadimi, jurnalist,yazıçı Əhməd bəy Ağaoğlu cəmiyyətin qadın 

probleminə toxunaraq belə yazırdı: İslam qövmlərinin qurtuluş və irəliləmsini təmin etmək üçün Ağaoğlunun fikrincə 

xüsusilə iki əsas məsələnin həll olunması lazımdı.Qadın məsləsi və Əlifbanın islahı məsləsi. Bir müsəlman qadını 

sərbəst və şüurlu bir ana və həyat yoldaşı olmalıdır. Məhz bu zaman qadın üzərinə düşən həmin  sosial vəzifəsini 

yerinə yetirmiş olacaqdır. Bu şərtlər daxilində övladlarının xasiyyət və iradəsini tərbiyə edə bilər, yüksək duyğular 

təlqin edə bilər. “Boğucu hərəm havası içində keçirilən tənbəl və sırf heyvani bir həyat, qadının bədəni inkişafınada 

icazə vermədiyindən irqin bədəni çöküşünədə yol almaqdadır. Əlifbanın güclülüyü isə oxuyub yazmaya çox çətinlik 

yaratdığından müsəlmanların ağıl və qəlblərini işıqlandırması yolunu qapatmışdır. Qadın və əlifba, budur İslam 

aləminin iki ən həqiqi düşməni, onun mualicə olunmayan xəstəliyi ki, onların təsiri altında bu aləm yavaş-yavaş 

məhv olunmaqdadır” (Akçura, 1978, 203) 

Bütün bunlar qadın mətbuatının yaranması  üçün zərurət yaradırdı. Özünün mütərəqqi və islahatçı 

düşüncələrini  mətbuat vasitəsilə daha rahat bir şəkildə  ifadə etmək üçün   Şəfiqə xanım Əfəndizadə mətbu çıxışlarına  

1903-cü ildə fəaliyyətə başlayan Məhəmməd ağa Şahtaxtlının baş redaktoru olduğu dövrün populyar qəzeti “Şərqi-

Rus” qəzeti vasitəsilə həyata keçirə bildi. Daha sonra isə "Dirilik” jurnalları və "Açıq söz”,   "Füqəra füyuzatı”   qəzeti 

ilə də əməkdaşlıq edərək, ictimayətdə  qadınların vəziyyəti və mövqeyi mövzusuna həsr edilmiş məqalələrini çap 

etdirmişdir. Ş.Əfəndizadənin elmə, təhsilə xüsusilə də qadınlarin maariflənməsinə  işiq tutan   bir  şəxsiyyət  olması,  

jurnalistika və publisistika sahəsində tanınması, milli dirçəlişimizin uğur qazanmasında böyük rol oynamışdır.Çünki 

o, cəmiyyətimizə faydalı gənclərin yetişməsində qadının nə qədər önəmli faktor olduğunu uzaqgörənliklə anlayan 

bir ziyalı idi. Şəfiqə xanım  1911-1912-ci illərdə çap olunan "İşıq” qəzeti vasitəsilə məhz bu məslələri aydınlatmaq 

üçün mətbuatı  ən gözəl fürsət  bilərək  ondan  istifadə edirdi. Şəfiqə xanımın XX əsrin ilk on illiyində jurnalistika 

mühitinə cəlb edilməsində bu qəzetin mühüm rolu olub. Onun  yaradıcılığında daha çox  qadın azadlığı müraciət 

etdiyi əsas mövzudur. O qadınların məişət problemlərini, sosial əzikliyini,  savadsızlığın  gətirdiyi izdirablarını  

görür, bütün bunların qarşisini almaq  üçün  yeganə çarə olaraq qadınlarımizın hər cəhətdən güclənməsini təmin 

etmək üçün təhsilin rolunun  nə qədər əhəmiyyətli olduğunu bilirdi. O, dövrün qadınlarının cəmiyyətdə çəkdikləri 

əziyyətləri görərək  yazırdı: "Dünyada olan zülmlərin həpsini biz ünas (qadın) tayfası çəkir. Onun  publisistik məqalə 

və hekayələrində əsasən qadına münasibət, qadının cəmiyyətdə rolu və digər məsələlərdən bəhs olunur. O, həm də 

ilk qadın jurnalist olaraq publisistik fəaliyyətlə məşğul olur. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, onun ilk qələm 

təcrübəsi 1903-cü ildə "Şərqi-rus" qəzetində dərc edilir. Sonralar o istər bu qəzetdə istərsə də digər qəzetlərdə, 

qəzetdə dərc etdirdiyi məqalələrində qadınları maarifə, təhsil almağa çağırır,bu şəkildə inkişafın  ən amansız düşməni 
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olan cəhaləti ortadan qaldırmağın yolllarını axtarırdı. Şəfiqə xanımın bu ideyalarını xalqa,oxucuya çatdırmaq üçün 

isə mətbuat ən uyğun və ən operativ vasitə idi. 

 

Görkəmli mətbuatşünas-alim Qulam Məmmədli "Sizə kim lazımdır” biblioqrafik məlumat kitabında onun 

publisistik məqalələrinin "Sədayi-həqq”, "Bəsirət”, "Sovqat”, "İttihad” qəzetlərində də çap olunduğunu qeyd edib. ( 

Məmmədli, 1990, 192)  

Fars, rus, ərəb dillərini, klasik ədəbiyyatı mükəmməl bilən Ş. Əfəndizadə həmçinin Avropa mədəniyyəti ilə 

yaxından tanış olub. 1918-ci il mart qırğınlarında Bakını tərk edərək, İstanbulda yaşamış, soyqırım həqiqətlərini 

dünyaya yaymış fədakar ictimaiyyətçi idi. Ali təhsil almayan bu qadın yüksək bilik səviyyəsi, məlumatlılığı, səlis, 

aydın, savadlı nitqi ilə hamını heyran edib. O, 1919-cu ildən etibarən Cümhuriyyət parlamentinin bütün işlərində 

iştirak edib, iclasların gedişatını stenoqramçı kimi qələmə alıb 

Azərbaycan qadınlarını daim təhsilli, savadlı, dünyagörüşlü görmək istəyən  "Analar! Qızlarınızı oxudun!” 

deyə ilk dəfə qadınlara müraciət edən də məhz Şəfiqə Əfəndizadə idi.  Çünki o çox gözəl bilirdi ki, çəmiyyətdə istər  

məişət  istər  içtimai məsələlərdəki bütün qüsurlar cahillikdən, savadsizliqdan, təhsilsizlikədən baş verir. 

Cəmiyyətlərin inkişafında aparıcı qüvvə olan, nəsil yetişdirməkdə mühüm  rol oynayan qadın  tərəqqinin əsas  

qüvvəsidir. Məhz bu səbəbdən qadınların elmə, təhsilə, inkişafa yönləndirmək, haqq və hüquqlarını müdafiə  etmək 

bu maarifpərvər qadının həyat amalina çevrilmişdi. Şəfiqə xanım Əfəndizadə bu yolda  bir insan ömrünə sığdıra 

bildiyi qədər fəaliyyətlər, maarifçilik tariximiz üçün daha üstün, qat qat  böyük xidmətlər qoyub getmişdir. 

 

2. Şəfiqə Əfəndizadənin islahatçı ideyaları 

 

Şəfiqə Əfəndizadə adiyla və düşüncələriylə  milli  məfkurəmizin    qürur  duyduğu bir  maarifçi, ziyalı 

xanımıdr.O sadəcə maarifçi xanım olaraq qalmır, eyni zamanda həm də islahatçı bir qadindir.Zəngin dünyagörüşü 

ona imkan verrdi ki, xalqın elm,təhsil və düşüncələrdəki  yeniliyə, inkişafa doğru bir təkan rolunu oynasın Əsasən 

cəmiyyətin inkişafında   qızların, qadınların təhsil almasına çalışan  Şəfiqə xanım bütün dönüş nöqtəsinin başlanğıcını  

qadınların maariflənməsində görürdü. Məhz bu səbəblə  idi ki,o dövrün”dindarları” ona qarşı amansız mövqedə 

dayanaraq, açıq şəkildə ona olan nifrətlərini bildirirdilər.Təsadüfi deyil ki,1917-ci ildə o, Cənubi Qafqaz 

müsəlmanlarının I qurultayında Şərq qadınlarının hüquqsuzluğu barədə danışdığı zaman  burada yeni məktəblərin, 

teatrların açılmasını tələb edir. "Şəfiqə Əfəndizadə və S.Talışxanova adlı iki azərbaycanlı qadının çıxışından sonra 

vəziyyət qurultay nümayəndələrini qadın məsələsinə ciddi münasibət bildirməyə vadar etdi. Qadınların çıxışından 

sonra keçmiş Bakı qazısı Ağa Məhəmməd Kərim tribunaya çıxdı. Onları qadınları şəriət qanunlarına zidd olaraq 

kişilər qarşısında üzüaçıq çıxış etdiklərinə görə mühakimə etdi. Bütün zal qızışaraq ayağa qalxdı. Qazı tribunadan 

düşməyə məcbur oldu ...” (Dünyaminqızı, 2011, s 4)  

Şəfiqə Əfəndizadənin  1903 –cü  ildə Şərqi –Rus qəzetindəki  "Bir çox ümidlərimiz" sərlövhəli məqaləsində 

yazırdı: "Ümidlərimiz çox böyükdür...Hər bir rəzalətin səbəbi cəhalətdir. Cəhalətdən çıxmağın dərmanı isə elmdir,  

maarifdir..." Bu sözlər kifayət edir ki,o mətbuatı islahatçı düşüncələr üçün bir vasitə hesab edərək öz yenilikçi 

ideyalarını xalqa çatdırsın. 

Şəfiqə Əfəndizadə  Avropa mədəniyyəti ilə yaxından tanış olan mütərəqqi fikirli bir qadın idi. O, 1918-ci il 
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mart qırğınlarında Bakını tərk edərək, İstanbulda yaşamış, soyqırım həqiqətlərini dünyaya yaymış fədakar 

ictimaiyyətçi xanım idi. O, 1919-cu ildən etibarən Cümhuriyyət parlamentinin bütün işlərində iştirak edib, iclasların 

gedişatını stenoqramçı kimi qələmə almışdı. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin parlamentinə daxil olan yeganə 

qadın jurnalit olan Şəfiqə xanımbura da bir ilkə imza atmış idi. 

Ş. Əfəndizadə”Azərbaycan “qəzetinində  dərc olunan "Seçki və qadınlar” adlı məqaləsində o dövr üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edən  digər bir məsələyə - qadınların savadsızlıq üzündən seçki hüquqlarını, seçkinin mahiyyətini 

dərk etməmələrindən, bunun nəticəsində isə  təbii olaraq  bu prosesdən kənarda qalmalarından yazıb: "Həyatı 

sevmək, onu daha da gözəlləşdirmək lazımdır. İnkişaf qadınlıq və qadınlığın diriliyindədir. Qızların, qadınların səyi 

olmadan Vətənin, xalqın yüksəlişi qeyri-mümkündür. Başqa xalqların qadınları ictimai-siyasi həyatda kişilərlə 

bərabər fəaliyyət göstərərək, öz millətinin tərəqqisi üçün çalışan zaman Azərbaycan qadınları bu prosesdən kənarda 

qala bilməz”. Həmin məqalədə qadınların seçkidə iştirakı zəruri məsələ kimi önə çəkilir və onların siyasi və 

vətəndaşlıq hüquqlarının kişilərlə bərabərliyi cəsarətlə qeyd edilib. (Azərbaycan, 1917) 

İstiqlal aşiqi, vətən fədaisi Ş.Əfəndizadə publisistikasında dövrünün problemlərinə əsl jurnalist mövqeyindən 

yanaşmış, vətənpərvər şəxsiyyət kimi münasibət bildirib. Sovet dövründə də Şəfiqə xanım Əfəndizadə jurnalistlik 

fəaliyyətini davam etdirib, 1923-cü ildə fəaliyyət göstərməyə başlayan "Şərq qadını” jurnalı ilə fəal əməkdaşlıq edib. 

Redaksiya heyətinin üzvü seçilən bu ziyalı xanım jurnalın  məsul katibi və bədii ədəbiyyat şöbəsinin müdiri 

vəzifəsində çalışmışdır.  

Şəfiqə xanımın yaradıcılığında qadın azadlığı ən aktual və daha çox müraciət etdiyi mövzu olmuşdur. Onun 

publisistik məqalə və hekayələrində əsasən qadına münasibət, qadının cəmiyyətdə rolu və digər məsələlərdən bəhs 

olunur. O,qadınların kişilərlə müqayisədə geridə qalmasını qəbul etmirdi. Ş.Əfəndizadə millətin əsaslı bir 

mədəniyyət əldə etməsində hər iki tərəfin böyük rol oynadığını qeyd edib. Əsrin əvvələrində bir ziyalı xanımın bu 

fikirləri  əslində  gender bərabərliyini irəli sürən və müdafiə edən  ən gözəl nümunə idi. 

Dövrünün  radikal ruhani təbəqəsinə də savaş açan Şəfiqə xanım daima   mollaların  və ruhanilrin qəzəbinə 

tuş gəlirdi. İntellektual biliyinə  bələd olan Şəfiqə xanım hətta  yas məclisində kişilərin yığışdığı  məkana daxil olaraq, 

mollaların səhv danışdiğını gördükdə onlara etirazını belə bildirməkdən çəkinmirdi . Bu, o dövr üçün həqiqətən çox 

böyük cəsarət tələb edən bir addım idi. Burdan eyni zamanda belə bir nəticə də çıxara bilərik ki, əgər  Şəfiqə xanımın  

varlığı,  cəmiyyətin gerlikçi,ehkamçı  qismi üçün bu qədər qorxu və rəqabət yaradırdısa və özlərinə bu yolda acıq bir 

rəqib görürdülərsə deməli bu qadın həqiqətən də reformist düşüncəli bir xanım idi. Əlbəttə ki, təhsili, qadın 

maariflənməsini özlərinə artiq bir yük, lazımsız bir ünsür hesab edən  mühafizəkar düşüncəli insanlar üçün qadının 

təhsil alması, hərtərəfli dünyagörüşünə sahib olması bəzilərinin ürəyincə olmaya  bilərdi. Lakin güclü bir cəmiyyəti 

sadəcə güclü qadın və onun tərbiyə etdiyi insanlar qurtara bilərdi. Qadınları  cəmiyyətin ən yararsız və hüquqsuz  

üzvünə çevirən mühit  və zəmanə üçün Şəfiqə xanım çox amansız mövqedə idi. O, bütün səy və gücləri ilə əsaslı bir 

dəyişim, inkişaf  zərurətini çox gözəl ayird edir. Bunun yeganə çıxış yolunu isə Şəfiqə xanim  təhsildə, islahatçılıqda  

görürdü. Təhsildəki  islahat pilləsinin başlanğıcı isə sadəcə qadın faktoru ilə həll olunmalı idi. Qadın təhsilli olarsa 

deməli güclüdür. Qadınlar elm, təhsil, incəsənət və digər sahələrdə özünü sübut etməli, cəmiyyətin yararlı  üzvü 

olduğunu hər kəsə isbat etməlidir.Çünki güclü qadın güclü şəxsiyyətdir, güclü anadır. Güclü ana isə 

cəmiyyətə,millətə yararlı insan yetişdirər. Beləliklə güclü, təhsilli, savadlı ana parlaq cəmiyyətdir. 

Şəfiqə Əfəndizadənin ”qadin səsi” adlı məqaləsində  bir ailə tablosu içərisində  cərəyan edən hekayədə həqiqi, 
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dünyagörüşlü, millətinə və irqinə sahib çıxa bilən, ailə tərbiyəsində  milli kökə böyük üstünlük verən bir qadın 

obrazının dili ilə əsl Türk-Müsəlman ailəsinin necə olmasının incələdikdə sanki  müəllifin bir Türk ailəsinə, Türk 

qadınına  tövsiyyələrini görürük.  Müəllif hekayədə  Fəridə xanımın Avropada yaşadığı halda  övladlarını milli 

ruhmilli tərbiyədə bəsləmiş, bir anadır. Hətta ona : “Fəridə xanım,qız övladına bu qədər təhsil gərəklimi”? sualına 

Fəridə xanım belə cavab verir: “Bundan sonrakı istikbalımızın  parlaklığı,gələcək günlərimizin məsuliyyəti, 

ölkəmizin irəliləməsi bizim  qucaqlarımızda böyüyən qiz uşaqlarıyla olacaqdır.”  

Bu günkü fəlakət acıq söyləmək lazımdırsa  biz qadınlara aitdir” deyə də fikrinə əlavə edirdi. (Əfəndizadə, 

2016, s 109.) 

Deməli, Bir Türk qadını harda yaşamasından asılı olmayaraq  milli kimliyini unutmamalıdır. Böyütdüyü 

övladlarına ən çox da qız övladlarına  gözəl təhsil,təlim tərbiyə verərək millətinin istiqbalına faydalı insan  

yetişdirməlidir. Əslində hekayədə qəhrəmanın dili ilə səslənən  fikirlər Şəfiqə Əfəndizadənin öz şəxsi ideyası idi. 

Şəfiqə xanım  qızlarımızın,qadınlarımızın  inkişafını o qədər vacib bir məsələ hesab edirdi ki, cəmiyyətin, 

dövlətin tərəqqisində  qadın fəallığının üstünlüyünü dönə-dönə vurğulamaqdan yorulmurdu. Gələcəyin təməlinin 

qurulması bir qadının əllərində olduğunu  yaxşı bilən Şəfiqə xanıımın   islahatçılıqda niyə bu qədər qadın faktoru 

üzərində dayandığını  indi daha aydın görmək olur. Ailəni kiçik dövlət kimi hesab etsək bu dövlətin inkişaf 

mənbəyini, uğurunu  təhsilli, mədəni, milli və dini kimliyində kamil olan bir qadında axtarmaq lazımdır. Övladına 

vətənpərvərliyi, insaniyyəti,mərhəməti bir sözlə bütün insani və bəşəri duyğuları  ən ülvi hisləriylə təlqin etmək bir 

ananın ən ümdə vəzifəsidir. Bu günün qızları gələcəyin analarıdır, məhz bu səbəblə insan yetişdirmək kimi müqəddəs 

vəzifənin daşıyıcıları olan  qızlarımızın təhsilli olması oğlanlarımızdan daha vacib sayılır. 

Bir uşaq ilk tərbiyəsini  anasının qucağında öyrənəcək,Vətən və  millət hislərini yenə oradan alacaqdır. Analar 

aləmi elə bir aləmdir  ki, ailə, millət, Vətən, cəmiyyət, mədəniyyət, insaniyyət, şəfqət, mərhəmət  kimi müqəddəs 

şeylər məhz  o aləmdədi, orada yaranır, böyüyür. Əgər qızlarımız  mədəniyyətdən, kültürdən, məhrum qalmış 

olurlarsa, o millətin  halı nə olur? Madəm bütün cəmiyyətin təməli, kökü qızlarımızdı,. madəm ki, millətin hər bir 

vəziyyətində onlar məsuldurlar, təhsildə də oğullarımızdan  çox qızlarımıza  üstünlük verməliyik. (Əfəndizadə,  2016, 

110) 

NƏTİCƏ  

Bəşəriyyətə  şəfqət, mərhəmət  və sülh simvolu olan bir  qadın,  cəmiyyətin inkişafı, dövlətin parlaq 

gələcəyinə töhvə  verən anadır. Bu xüsusiyyətləri özündə birləşdirən, təhsilli, dünyagörüşlü, mütərəqqi ideyalı və 

islahatçı düşüncələriylə təhsil və düşüncə  tariximizdə heç də kişilərdən geri qalmayan qeyrətli,  həqiqi bir Türk 

qadını olan  Şəfiqə xanımın  bu yolda gördüyü işlər,çəkdiyi zəhmətlər danılmaz  və çox qürurvericidir.  

O, əsl  Türk xanımına məxsus  tərbiyə və fədakarlıqla,qəlbindəkii böyük millət sevgisiylə ən ağır tarixi 

şəraitdə millət və xalq üçün  zərif çiyinlərində həqiqətən çox ağır bir yük daşımışdır. Onun qadın haqqında fikirlərinə 

görə “əgər bir qadın elm və irfandan nəsbsiz, məsuliyyətlərdən xəbərsiz, milli dəyərlərinə laqeyiddirsə, ona verilən 

vəzifələri haqqıyla etməyəcəyi dəqiqdir”.     

Təhsilli qadın övladının istiqbalına işıq saçan  məşəl  rolunu oynayır.Hər bir qadın övladının təlim və  

tərbiyəsində ilk müəllimdir. O, bəşəriyyətə  insan  bəxş etməli,insan  formalaşdırmalıdır. Bütün bunların 

məsuliyyətini doğru anlayan Şəfiqə xanim Əfəndizadə həyatı boyu  cəmiyyətin qadın problemi, qadın  maariflənməsi   

uğrunda  çalışmış,təqib və təhlükələrə baxmayaraq həyatının sonuna qədər qadın savadsızlığına və onun gətirdiyi 
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fəsadlara qarşı  mübarizə aparmışdır.    
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