Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Limitless Education and Research Association

4. ULUSLARARASI SINIRSIZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA
SEMPOZYUMU (USEAS 2020)
4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF LIMITLESS EDUCATION AND
RESEARCH (ISLER 2020)

Bildiri Kitabı
Conference Proceedings

03-06 Eylül 2020
Ankara

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu
USEAS2020
th

4 International Symposium of Limitless Education and Research
ISLER2020
E-ISBN 978-605-70134-1-5

Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

© 2020, SEAD

Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneğine aittir. Anılan derneğin
izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı; mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik,
kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz.

1. Baskı: 30 Kasım 2020, Ankara

İletişim
Adres:

Cebeci Mahallesi Tanyeli Sokak Yaman Apt. 22/A Çankaya /Ankara

Telefon:

0530 8646078-0530 8646079

Web Sitesi:

www.sead.com.tr

useas.sead.com.tr

e-mail:

sead@sead.com.tr

useas@sead.com.tr

ii

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)

ÖNSÖZ
Preface

Değerli Akademisyen, Öğretmen ve Öğrenciler,
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) ile ABD Portland State Üniversitesi ve
Litvanya Vilnius Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 4.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve
Araştırma Sempozyumu (USEAS 2020), 4th International Symposium of Limitless Education
and Research (ISLER 2020), 03-06 Eylül 2020 tarihlerinde online (çevrimiçi) olarak
gerçekleştirilmiştir.
Sempozyumun amacı, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel çalışma,
araştırma ve uygulamaları paylaşmak, bilim okuryazarlığını geliştirmek, eğitimci,
araştırmacı, akademisyen, öğretmen ve öğrenci etkileşimini sağlamaktır. Alanında uzman
araştırmacı, eğitimci ve akademisyenlerden oluşan bilim, danışma ve hakem kurulu
rehberliğinde, uluslararası olarak düzenlenen bu Sempozyumla ülkemizdeki bilimsel
çalışmalara katkı sağlanması hedeflenmiştir. Böylece Sempozyum ana teması “Girişimcilik
ve Yenilikçilik” olarak belirlenmiş, okul öncesi eğitimden başlayarak yükseköğretime kadar
20’den fazla konu alanına yer verilmiştir.
4.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumuna (USEAS 2020) aşağıda
isimleri verilen 11 farklı ülkeden 18 bilim insanı davetli konuşmacı olarak katılmıştır.
•

Prof. Dr. A. Işıl ULUÇAM-WEGMANN, Universität Duisburg-Essen, Deutschland

•

Prof. Dr. Apollinaria AVRUTINA, St. Petersburg State University, Russia

•

Prof. Dr. Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU, Temple University, Japan

•

Prof. Dr. Thomas R. GILPATRICK, Portland State University, USA

•

Prof. Dr. Todd Alan PRICE, University National-Louis, USA

•

Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama University, Japan

•

Assoc. Prof. Dr. Christina FREI, University of Pennsylvania, USA

•

Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE, Vilnius University, Lithuania

•

Assoc. Prof. Dr. Könül HACIYEVA, National Academy of Sciences, Azerbaijan

•

Assoc. Prof. Dr. Spartak KADIU, Tiran University, Albania

•

Assoc. Prof. Dr. Tanju DEVECİ, Khalifa University, UAE

•

Assoc. Prof. Dr. Xhemile ABDIU, Tiran University, Albania

•

Lecturer Dr. Feride HATİBOĞLU, University of Pennsylvania, USA

•

Dr. Hanane BENALI, American University of the Middle East (AUM), Kuwait

•

Dr. Nurcan KÖSE, American University of the Middle East (AUM), Kuwait
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•

Dr. Ulaş KAYAPINAR, American University of the Middle East (AUM), Kuwait

•

Lecturer Semahat RESMİ CRAHAY, PCVO Moderne Talen-Hasselt, Belgium

•

Rob VERSTEEG, Ministry of National Education, Netherlands

Davetli bilim insanları Sempozyumda kendi alanlarında sunular yapmış, hakemlik,
panel ve oturum başkanlığı gibi çeşitli bilimsel etkinlikleri yürütmüştür. Ayrıca 4.Uluslararası
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumunda (USEAS 2020), Sınırsız Eğitim ve Araştırma
Derneği üyeleri başta olmak üzere 110 akademisyen Bilim Kurulu Üyesi ve 27 akademisyen
Düzenleme Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Sempozyum 03-06 Eylül 2020 tarihlerinde dört
gün sürmüş, 44 oturum ve 12 panel gerçekleştirilmiş, 122 sunum yapılmıştır. Eğitimci,
akademisyen ve dinleyicilerden yoğun bir ilgi ve katılım olmuştur.
USEAS 2020 “Girişimcilik ve Yenilikçilik” temasıyla düzenlenmiştir. Sempozyumda
nitelikli araştırma ve uygulamaları paylaşmaya öncelik verilmiştir. Bu süreçte bilimsel
üretime katkı sağlama, yeni düşünce ve çalışmalara ortam hazırlama, sınırsız öğrenme,
eğitim ve araştırmaya dikkat çekme, bilgi toplumuna uyum sağlamaya odaklanılmıştır. Bunun
yanında farklı alanlarda çalışan akademisyen, öğretmen ve öğrencileri bir araya getirmek,
bilimsel ve sosyal etkileşimi üst düzeye çıkarmak, iş birliği ve eşgüdüm sürecini canlandırmak
hedeflenmiştir.
USEAS 2020’nin birinci teması olan “girişimcilik” günümüz ve gelecek önemli
olmaktadır. Girişimcilik bireyin düşünceleri eyleme dönüştürme becerisidir. Amaca ulaşmak
için proje planlama ve yürütmenin yanında yaratıcılık, yenilik ve risk almayı da içermektedir.
Girişimcilik, yaratıcılık ve yenilik becerileri iç içedir. Girişimci ve yaratıcı bireylerin ortak
özelliği başarı güdüsünün yüksek olmasıdır. Eğitim sürecinde girişimci bireyler yetiştirmek
çok önemli olmaktadır. İkinci tema olan “yenilikçilik” ise girişimcilik ile özdeşleşen bir
madalyonun iki yüzü gibidir. Yenilik; birey ya da toplum tarafından yeni olarak algılanan bir
fikir, uygulama ya da nesne, olarak açıklanmaktadır. Yenilikçilik ise daha etkili, işlevsel ve
verimli fikirler, uygulamalar ile süreçler ve hizmetler üretmektir. Yeniliklerin temelinde
yaratıcılık vardır. Girişimcilikle beslenmektedir. Yenilikçilik genel olarak beş başlık altında
ele alınmaktadır. Bunlar yeni ürün ya da hizmetler, yeni kaynaklar, yeni üretim araçları ve
pazarlar, yeni sektörler gibi sıralanmaktadır.
Girişimcilik ve yenilikçiliğin temeli eğitim, öğrenme, sınırsız öğrenme, hayat boyu
öğrenme gibi kavramlara dayanmaktadır. Girişimcilik ve yenilikçilik eğitimde yeni modeller,
yeni uygulamalar, yeni yöntem ve teknikler, ilkeler vb. geliştirmeyi amaçlamaktadır. İkisi
birlikte ilerlemekte ve birbirini geliştirmektedir. Bu nedenle eğitimde girişimcilik ve
yenilikçiliğin ayrı bir yeri bulunmaktadır. Öğrencilerin bu becerileri geliştirmesine
çalışılmaktadır.
USEAS 2020’e bu amaçlarla başlanmış, duyurular ve planlamalar bunun üzerine
yapılandırılmıştır. Ancak küresel salgın bütün süreci değiştirmiştir. Sempozyumun ikinci
teması eğitim ve küresel salgın olmuştur. Bazı paneller ve bildiriler bu konuya odaklanmıştır.
Sempozyumda küresel salgın sürecinde eğitimin nasıl olması gerektiği konuşulmuş, tartışılmış
ve öneriler sunulmuştur. Bu sırada uzaktan eğitimin yararları, etkisi, sorunları vb. de ele
alınmıştır. Böylece Sempozyumda güncel konulara da yer verilmiş, önemli sonuçlara
ulaşılmıştır.
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Sempozyumda sunulan bildiri özetleri ve bildiriler USEAS 2020 Sempozyum Bilim
Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Bildiri değerlendirmede; çalışmanın özgünlüğü, amacı,
bilimsel temelleri, yöntemi, bulgular ve yorumlar, tartışma, sonuç ve öneriler, bilimsel alana
katkısı, uygulanabilirliği ile Türkçe dil kullanımı gibi ölçütler dikkate alınmıştır. Bu ölçütlere
göre her bildiri iki hakeme gönderilmiş ve 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. İki hakem
değerlendirmesi sonucu 70’in üzerinde puan alan bildiriler özetleri USEAS 2020 Sempozyum
Programına alınmıştır. Bildiri tam metinleri ve bildiri ödüllerini değerlendirme sürecinde de
aynı işlemler yapılmıştır.
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneğinin Ödül Yönergesine göre ödüle aday bildiriler
için Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri arasından üç ayrı jüri kurulmuştur. Jüri üyeleri, birinci
yazarlarına göre “Bildiri Ödülü” ve “Genç Katılımcı Ödülü” kategorilerinde verilecek ödülleri
Sempozyum süresince belirlemiştir. Buna ek olarak Sempozyuma akademik destek veren
katılımcılara “Akademik Katkı Ödülü” verilmiştir. USEAS 2020 Kapanış Oturumunda ödül alan
kişiler, bildiriler ve yazarları ilan edilmiştir.
Sempozyuma farklı ülkelerden katılan bilim insanlarının yanında ülkemizdeki çeşitli
üniversitelerden;
•

Prof. Dr. Erol DURAN, Uşak Üniversitesi

•

Prof. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi

•

Prof. Dr. Gizem SAYGILI, Karaman Üniversitesi

•

Prof. Dr. Sabri SİDEKLİ, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

•

Prof. Dr. Selahattin TURAN, Uludağ Üniversitesi

•

Prof. Dr. Seyfi ÖZGÜZEL, Çukurova Üniversitesi

•

Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi

•

Doç. Dr. Cüneyit AKAR, Uşak Üniversitesi

•

Doç. Dr. Gülden TÜM, Çukurova Üniversitesi

•

Doç. Dr. Muhammet BAŞTUĞ, İstanbul Üniversitesi

•

Doç. Dr. Neslihan BAY, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

•

Doç. Dr. Nevin AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi

•

Doç. Dr. Oğuzhan KURU, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

•

Doç. Dr. Özlem BAŞ, Hacettepe Üniversitesi

•

Doç. Dr. Süleyman Erkam SULAK, Ordu Üniversitesi

•

Doç. Dr. Yalçın BAY, Anadolu Üniversitesi

•

Doç. Dr. Yasemin KUŞDEMİR, Kırıkkale Üniversitesi

•

Dr. Öğr. Üyesi Aysun Nüket ELÇİ, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

•

Dr. Öğr. Üyesi Barış ÇUKURBAŞI, Bartın Üniversitesi
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panelist olarak davet edilmiştir. Sempozyuma panelist olarak katılan, sunu yapan ve
oturum başkanlığı gibi görevleri yürüten bütün bilim insanlarına teşekkür ederiz.
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği (SEAD) ile ABD Portland State Üniversitesi ve
Litvanya Vilnius Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 4.Uluslararası Sınırsız Eğitim ve
Araştırma Sempozyumunun (USEAS 2020) alandaki bilimsel çalışmalara katkı getirmesini
umuyoruz. Böylesine önemli bir Sempozyuma destek veren ABD Portland Devlet Üniversitesi
Rektörü ile öğretim üyesi Prof. Dr. Thomas R. GILPATRICK’e, Litvanya Vilnius Üniversitesi
Rektörü ile öğretim üyesi Doç. Dr. Galina MISKINIENE’e teşekkür ederiz.
Sempozyumda sunulan bildiri tam metinleri gerekli düzeltmelerden geçirilmiş, USEAS
2020 Bildiri Tam Metin Kitabında alanlara ve alfabetik sıraya göre verilmiştir.
Sempozyumun gerçekleştirilmesi ve USEAS 2020 Bildiri Kitabının yayınlanmasında
emeği geçen bilim kurulu, danışma kurulu, düzenleme kurulu ve hakem kurulu üyelerine,
SEAD üyelerine, yurt içi ve yurt dışından katılarak bilimsel destek veren araştırmacı, bilim
insanı ve eğitimcilere, haber yapan yayın organlarına Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
adına teşekkür ederim.
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ
Sınırsız Eğitim ve Araştırma Derneği
Başkanı
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DAVETLİ KONUŞMACILAR
Invited Keynote Speakers
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Prof. Dr. A. Işıl ULUÇAM-WEGMANN
Universität Duisburg-Essen, Deutschland
Prof. Dr. A. Işıl Uluçam-WEGMANN, 1997 yılından beri Almanya Duisburg-Essen
Üniversitesi, Turkistik Enstitüsü’nde öğretim üyesi ve 2013 yılından bu yana da dilbilim
kürsüsü başkanı olarak görev yapmaktadır. Doktorasını 2005 yılında “Konnexität, Kohäsion,
Kohärenz. Eine textlinguistische Analyse schriftlicher Texte türkisch-deutsch Bilingualer”
(Uyumluluk, Bağdaşıklık, Tutarlılık.Türkçe-Almanca İkidilli Yazılı Öğrenci Metinlerinde Metin
dilbilimsel Bir Çözümleme) konusunda yapmıştır. Araştırma Alanları, Göç Bağlamında
Bireysel ve Toplumsal Çokdillilik, Birinci ve İkinci Dilde Dil ve Yazma Edinci, Çok dilli ve Çok
kültürlü Ortamlarda Türkçe Dersleri, Metindilbilim, Çeviribilim, Karşılaştırmalı Dil
Çalışmalarıdır. 2014-2017 yılları arasında Federal Almanya Eğitim ve Araştırma Bakanlığı
tarafından desteklenen ve Duisburg-Essen Üniversitesi ile Bochum Ruhr-Üniversitesi’nin
ortaklaşa yürüttüğü disiplinler arası SchriFT I ve II projesinde Turkistik Enstitüsü proje
yöneticisi ve diğer projelerde proje yöneticisi olarak görev almıştır. 2017 SchriFT projesi
kapsamında Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ndeki Türkçe öğretmenlerine hizmet içi eğitim
seminerlerinin yanı sıra Almanca öğretmenlerine Türkçenin sözdizimsel yapısı (2007) ile ilgili
hizmet içi seminerler vermiştir. Prof. Dr. Uluçam-WEGMANN, dilbilim alanında tez
danışmanlığı, Turkistik Enstitüsü Türkçe Öğretmenliği Bölümü Eğitim ve Öğretim
Danışmanlığı yanı sıra Üniversite içi Türkçe dil yeterlilik sınavlarının sorumlusu olarak görev
almaktadır. Ayrıca SchriFT projesi kapsamında birinci ve ikinci dilde yazma edinci ölçme
aracı ile SchriFT projesi kapsamında Türkçe ve Almanca ders materyalleri geliştirme üzerine
çalışmalar yapmaktadır.
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Prof. Dr. Apollinaria AVRUTINA
St. Petersburg State University, Russia
2002–2005 yılları arasında St. Petersburg Devlet Üniversitesi, Şarkiyat Fakültesinden
“Orhon ve Yenissey Yazıtlarının Fonoloji Sisteminin Varsayımı” adlı çalışmasıyla doktorasını
bitirmiştir. “Modern Türkçe” (lisans, lisansüstü), İslam Sanatı’ (lisans, lisansüstü),‘Osmanlı
ve Modern Türkiye Türk Edebiyatının Teorisi ve Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘İslam Ülkeleri
Edebiyatının Tarihi’ (lisans, lisansüstü), ‘Orta Asya Ülkeleri Edebiyatının Tarihi’ (lisans,
lisansüstü), ‘İslam Felsefesi’ (lisans, lisansüstü), ‘Tasavvuf Tarihi’ (lisans, lisansüstü),
“Göktürkçe” (lisansüstü),“Çeviri bilim” (lisansüstü), ‘“Dünya Yazı Tarihi” (lisansüstü),
‘Dilbilimi Felsefesi’(lisansüstü) gibi değişik konularda lisans ve lisansüstü dersler
vermektedir. Derslerinin yanı sıra köşe yazarlığı yapmaktadır. Ayrıca “Varlık”, “Notos”,
“Littera”, “Turkish Book Review”, “Turkology”, “Vostokovedeniye” dergileri için köşe
yazarlığı yapmaktadır. Kitapları ise ‘Eski Türk Orhon Abideleri, Yazı Sistemi ve Fonoloji
Sisteminin Rekonstruskyonu’, ‘Modern Türkçe’nin Sözdizimi’ ve ‘Modern Türkçe’ nin
Sesbilimi’ dir. Birçok tanınmış yazar ve şairin eserlerini Rusçaya çevirmiştir. Edebi, şiirsel,
bilimsel, teknik Türkçe-Rusça, Rusça-Türkçe çevirmenliği ve tercümanlığı; diğer Türk
Dillerinden çevirmenlik ilgi alanındadır. Vilnius Üniversitesi ve Columbia Üniversitesinde
misafir öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Birçok konuda burs ve ödül sahibidir.
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Prof. Dr. Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU
Temple University, Japan
Dr. Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU Temple Üniversitesi Japonya Kampüsünde matematik
ve istatistik dersleri vermektedir. Dr. Hacıömeroğlu günümüze kadar 2 kitap, 2 kitap bölümü,
30 makale, 16 bildiri yayınlamıştır. Uluslararası, ulusal ve eyalet seviyesinde düzenlenen
konferans ve çalıştaylarda 100’ün üzerinde sunum yapmıştır. 2 yüksek lisans ve 5 doktora
tezi danışmanlığında tamamlanmıştır. Proje yürütücüsü ve araştırmacı olarak görev aldığı 4
projeyle yaklaşık 12.000.000 dolarlık bütçeyi üniversiteye getirmiştir. Dr. HACIÖMEROĞLU,
öğrencilerin analizi anlamasinda görselleme ve bilişsel (uzamsal, sözel ve mantıksal)
becerilerin rolü ile teknoloji destekli matematik öğrenme ve öğretme alanlarında
araştırmalarına devam etmektedir. Buna ek olarak, Amerika Birleşik Devletleri’nin farklı
eyalet ve şehirlerinde çalıştaylar (workshops) ve ders imecesi (lesson study) yaparak ilk, orta
ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenlerin profesyonel gelişimi ve matematik eğitiminin
niteliğini artırmaya yönelik çalışmalara katkıda bulunmuştur.

x

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)

Prof. Dr. Thomas R. GILPATRICK
Portland State University, USA
Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK, Portland Devlet Üniversitesi, Pazarlama ve İşletme
Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. Oregon Üniversitesi’nden Doktora derecesi
alan Prof. Dr. Thomas R. GILLPATRICK Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği alanında
çalışmaktadır. 2000-2016 yılları arasında Perakende Liderliği Merkezinde yönetici müdür
olarak görev yapmıştır. Ulusal ve uluslararası sürdürülebilir gıda endüstrisi ve çeşitliliği
üzerine birçok araştırma projesinde yer alan Prof. Dr. GILLPATRICK son yıllarda Perakende
dağıtımı, müşteri davranışları, Pazarlama yenilik ve stratejileri üzerinde çalışmaktadır.
Birçok organizasyonda danışman olarak görev alan Prof. Dr. GILLPATRICK 2017 yılında
ziyaretçi öğretim üyesi olarak Almanya Nürtingen-Geislingen Universitesi ve Vietnam
Uluslararası Doğu Üniversitesi’nde çalışmıştır.2008-2015 yılları arasında çok sayıda onur
ödülü almıştır. Pazarlama ve İşletme Yöneticiliği, kültürler arası pazarlama karşılaştırması
gibi değişik dersler vermektedir. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve
makalesi vardır.
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Prof. Dr. Todd Alan PRICE
University National-Louis, USA
Ulusal Louis Üniversitesi, Ulusal Eğitim Yüksekokulunda Eğitim Kurumları ve İnceleme
Program Koordinatörü ve Politika Çalışmaları Direktörü olarak görev yapmaktadır. 1995-99
yıllarında Wisconsin-Madison Üniversitesinde Öğretim Programı ve Öğretim alanında
doktorasını almış olan Prof. Dr. Todd A. Price, Eğitim politikası, eğitimde teknoloji, servis
öğrenme ve sivil entegrasyonu ile ilgili birçok makale ve kitap bölümü yazmanın yanı sıra
birçok kitap yazarlığı vardır. Birçok uluslararası konferansa davetli konuşmacı olarak katılan
Prof. Dr. Price, 2018 yılında Kamu İlişkileri ve Destek Komitesi tarafından “Üstün Hizmet”
ödülüne layık görülmüştür. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılmış ve alanında çok
sayıda makalesi yayınlanmıştır.
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Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI
Okayama University, Japan
Prof. Dr. Yuu KURIBAYASHI, Okayama Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dilbilim
Bölümünde profesör olarak görev yapmaktadır. 1984 yılında Okayama Üniversitesi Edebiyat
Fakültesinin Dilbilim Bölümündan mezun oldu. 1988-1990 yılında Japon Hükümetin burslu
öğrencisi olarak Marmara Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesinde misafir araştırmacı olarak
kabul edilmiştir. Kobe Üniversitesinden Doktora programı tamamlamış Prof. Dr. Yuu
KURIBAYASHI, 1992’den bu yana Okayama Üniversitesinin Dilbilim Bölümünde çalışmaktadır.
Türkçe giriş, Türklerin dilleri ve kültürleri, Yabancı dili ile Japonca’nın karşılaştırması gibi
değişik dersleri vermektedir. 2008-2009 yılında ziyaretçi araştırmacı olarak İsveç Uppsala
Üniversitesinde araştırma yapmıştır. Alanında uluslararası düzeyde çok sayıda araştırma ve
makalesi vardır. Monografi kitapları ise ‘Güney-batı grubundaki Türk dillerin yapısı ve
açıklaması’ ve ‘Türkçe, Türk Dilleri araştırmaları ve Japonca ile karşılaştırması’dır.
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Assoc. Prof. Dr. Christina FREI
University of Pennsylvania, USA
Doktorasını “German with Designated Emphases in Feminist Theory and Research and in
Second Language Acquisition” başlıklı çalışmayla 2000 yılında tamamlamış olan Doç. Dr.
Christina Frei, Pennsylvania Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünde
çalışmaktadır. Lords of the Ring-Freshman Seminar, Elementary German 1 + 2; Intermediate
German 1 + 2; Intensive German Penn-in-Berlin; Text and Context; Homo.Cyber Project;
Introduction to Literature; Erinnerungsorte- Introduction to German Culture; Handschriftzu
Hyptertext; Dark Deeds-German ; Life in-between-Contemporary German Authors;
Independent Study; Teaching Methods; Technology & Foreign Language Teaching; Early
Modernism (anchor course); Second Language Development (Educational Linguistics, GSE);
Independent Study-Course Design; Intercultural Communication (online course for LPS/BAAS)
verdiği derslerdir. Öğretim programları, öğretimde özgün materyaller kullanımı ilgi
alanlarıdır. NCOLCTL Walton Award (Nomination) 2019; ACTFL-NYSAFLT Anthony Papalia
Award for Excellence in Teacher Education 2017; AATG Outstanding German Educator Award
2017; SAS Dean’s Award for Distinguished Teaching by Affiliated Faculty 2010;
Transatlantisches interkulturelles Nachwuchsförderungsprogramm (TraiNDaF) 2001-2002;
Professors for the Future Honors Program, UCDavis 1999-2000; University of California at
Davis Fellowship 1998-99; Consortium for Women and Research Graduate Research Award,
UCDavis 1998; Graduate Studies Travel Award 1997; Kaplan Award for Excellence in Student
Teamwork 1997; Teaching Award for Outstanding Graduate Students 1997; Emilyn Louise
Vaage Scholarship 1992-1993) gibi ödüllerin sahibidir. Bir çok tez yönetmiştir. Ulusal ve
uluslararası sempozyumlarda yayınlanmış makaleleri vardır.
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Assoc. Prof. Dr. Galina MISKINIENE
Vilnius University, Lithuania
Doç. Dr. Galina MISKINIENE, 1998 yılında Vilnius Üniversitesi’nde Dilbilimi alanında
Doktora derecesi almıştır. 1998-1999 öğretim yılında sekiz ay süre ile Ankara Üniversitesi Dil
ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde staj ve araştırma yapmıştır.
“Litvanca -Türkçe Kılavuz. Türkçe – Litvanca sözlük” (2001), “Litvanya Tatarlarının El
Yazmaları Kataloğu” (2005), “Litvanya Tatarlarına Ait El Yazmalarından Türkçe-Lehçe
Kılavuz (Yıl 1840)” (2008), “Litvanya Tatarlarına Ait Kültürel Miras İvan Lutskeviç Kitabı”
(2009) adlı kitapları ve Türk Dili öğretme metotları, Türk Edebiyatı, Litvanya Tatarları,
Türkiye ve Litvanya arası tarih, kültür, dini ilişkiler üzerine 70‘ten fazla makale
yayımlamıştır. 2005 –2006 tarihleri arasında Orhan Pamuk’un ‘Kara Kitap’ ve Ayşe Kulin’in
‘Sevdalinka’ adlı romanlarını Türkçe’den Litvanca’ya çevirmiştir. 2000-2001 öğretim yılında
Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesine bağlı olarak ‘Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe)’
programını hazırlamış ve burada çalışmaya başlamıştır. Ayrıca, 2007-2008 öğretim yılında
faaliyete geçen Doğu Bilimleri Merkezinin ‘Türkoloji Araştırmaları’ programının
hazırlanmasına yardım etmiştir. Uzun yıllardan beri aynı üniversitede Temel ve Orta Düzey
Türkçe dersleri ile Kültür ve Medya, Türk Edebiyatı, Türk Kültürü ve Tarihi, İslamiyet’e Giriş,
Tatar El Yazmaları Tarihi derslerini veren Dr. Galina MISKINIENE yurt içi ve dışında birçok
konferansa katılmış ve birçok projede görev almıştır.
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Assoc. Prof. Dr. Könül HACIYEVA
Azerbaijan National Academy of Sciences, Azerbaijan
Assoc. Prof. Dr. Könül HACIYEVA, 1997 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Şarkiyat
Fakültesi’ nin Fars Dili ve Edebiyatı dalından mezun oldu. 1997-2006 yılları arasında orta
okulda Farsça öğretmeni olarak çalıştı. Hazırda Azerbaycan Milli Bilimler Akademisinde
Gıdemli İlmi Araştırmacı olarak çalışmaktadır. Assoc. Prof. Dr. Hacıyeva Klasik Azerbaycan
ve Türk edebiyatını araştırmaktadır. Hakani Şirvani, Katran Tebrizi, Nizami Gencevi, Mehseti
Gencevi, Cihanşah Hakiki, Bedr Şirvani, Halili, Kişveri, Habibi, Yunus Emre, Mevlana
Celaleddin Rumi, Sadi Şirazi, Kağızmanlı Hıfzı, Yalvaç Ural şiirleri üzerine çalışmaları vardır.
Türkiye, İtalya, Rusya, Polonya ve Makedonya’da düzenlenen uluslararası kongre ve
sempozyumlara katılmıştır. Bilimsel makaleleri Türkiye, ABD, Ukrayna, Rusya, Kazakistan,
İran ve Özbekistan’ın akademik dergilerinde yayınlanmıştır. Bir monografisi ve 100’den fazla
bilimsel makalesi bulunmaktadır.
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Assoc. Prof. Dr. Spartak KADIU
Tiran University, Albania
Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Slav ve Balkan Departmanı, Türkoloji
Bölümünde görev yapmaktadır. 2013 yılında Tiran Üniversitesi, Yabancı Diller Fakültesinde
Dilbilim alanında Doktora derecesini alan Doç. Dr. Spartak Kadiu, 2015 yılında aynı bölümde
Dilbilim alanında Türkçe Eğitiminde Doçent ünvanını almıştır. Alanında uluslararası düzeyde
çok sayıda makalesi vardır. 2004-2018 yılları arasında Türk edebiyatından seçilen eserleri
(Oğuz Atay - Korkuyu beklerken; Ayşe Kulin - Elveda; Orhan Pamuk – Kırmızı Saçlı Kadın; Ziya
Uşaklıgil – Aşkı-memnu; Cemil Meriç – Vatan; Yakup Kadri Karaosmanoğlu – Yaban ve Zoraki
Diplomat; Aziz Nesin - Seçilen Hikayeler; Türk Edebiyatı’ndan seçilen Hikayeler – Tunç Ayfer,
Duruel Nursel; Hamdi Ertuna – İşkodra Koruması ve Hasan Rıza Paşa) çevirmiştir. 2004-2013
yılları arasında Türkiye Eğitim Bakanlığı ve TIKA, Bilkent Üniversitesi tarafından
düzenledikleri eğitim ile ilgili seminerlere katılmıştır. Türkiye, ABD, Romanya, Almanya,
Macaristan, Fransa, Azerbaycan, Kosova, Kuzey Makedonya uluslararası kongre ve
kurultaylarına katılmıştır.
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Assoc. Prof. Dr. Tanju DEVECİ
Khalifa University of Science and Technology, UAE
Doç. Dr. Tanju Deveci lisans öğrenimini 1994 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi, Halk Eğitimi Bölümü’nde tamamladı. Aynı bölümde yüksek lisans öğrenimi gördü.
2003 yılında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde İngiliz Dili Eğitimi bölümünde ikinci bir
yüksek lisans derecesi aldı. Cambridge Üniversitesi’nden Yetişkinlere İngiliz Dili Öğretimi
Diploması aldı. 2011 yılında Ankara Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
Anabilim Dalı, Yetişkin Eğitimi Programı’ndan doktora derecesi aldı. 2018 yılında doçent
ünvanı aldı.1999-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesi, 2003-2012 yılları arasında Sabancı
Üniversitesi’nde İngilizce öğretmeni olarak görev yaptı.2012 yılından bu yana Birleşik Arap
Emirlikleri Khalifa Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır.
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Assoc. Prof. Dr. Xhemile ABDIU
Tiran University, Albania
Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde Slav ve Balkan Departmanı, Türkoloji
Bölümünde görev yapmaktadır. 2013 yılında Tiran Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesinde
Dilbilim alanında Doktora derecesini alan Doç. Dr. Xhemile Abdiu, 2015 yılında aynı bölümde
Dilbilim alanında Türkçe Eğitiminde Doçent ünvanını almıştır. Alanında uluslararası düzeyde
çok sayıda makalesi vardır. Uluslararası ve ulusal konferanslara katılmıştır. 2003-2018 yılları
arasında Türk edebiyatından seçilen eserleri (Orhan Pamuk – Kafamda Bir Tuhaflık; Türk
Edebiyatı’ndan seçilen Hikayeler – Sevinç Çokum, Ömer Seyfettin, Sabahattin Ali, Sait Faik
Abasıyanık - Dülger Balığın Ölümü; Oktay Akbal – Aşksız İnsanları, Orhan Veli - Cımbızlı Şiiri,
Gölgem, Anlatamıyorum), Gülseren Budayıcıoğlu – Camdaki Kız, Süleyman Külçe – Osmanlı
İmparatorluğunda Arnavutluk) çevirmiştir. 2004-2013 yılları arasında Türkiye Eğitim Bakanlığı
ve TIKA, Bilkent Üniversitesi tarafından düzenledikleri eğitim ile ilgili seminerlere
katılmıştır. Türkiye, ABD, Romanya, Almanya, Macaristan, Fransa, Azerbaycan, Kosova,
Kuzey Makedonya uluslararası kongre ve kurultaylarına katılmıştır.
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Lecturer-Koordinator. Feride HATİBOĞLU
University of Pennsylvania, USA
Pennsylvania Üniversitesinde NELC Yabancı Diller Bölümü Türkçe Programı Koordinatörü
ve Türkçe Öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Doktora eğitimini 2007 yılında Marmara
Üniversitesinde tamamlamıştır. Dr. Feride HATİBOĞLU, Yabancı Dil Öğretiminde Öğretim
Teknolojileri ve Çevrimiçi Öğretim, Yazma Becerisi Yeterlilik Sınavı Hazırlama, Sözlü Mülakat
Yeterlilik Sınavı Hazırlama ve ACTFL Üst düzey Türkçe Hazırlama Sertifikalarına sahiptir.
Ayrıca Orta Doğu Çalışmaları Derneği üyesidir. American Association Teachers of Turkic
(AATT) başkanı olarak görev yapmaktadır. Uzun yıllardan beri aynı üniversitede Temel, Orta
ve İleri Düzey Türkçe Kültürü ve Medya, Osmanlıca dersleri veren Feride HATİBOĞLU yurt içi
ve dışında birçok konferansa katılmış, birçok projede görev almıştır.

Assist. Prof. Dr. Hanane BENALI
American University of the Middle East (AUM), Kuwait
Dr. Hanane BENALI, Hassan II Casablanka Üniversitesinde İngilizce lisans, Rabat Eğitim
Üniversitesinde Yabancı Dil Olarak İngilizce Öğretimi ve uygulamalı dilbilimde DESA sahibidir.
Salamanca Üniversitesi’nde misafir doçent ve Uluslararası La Rioja Üniversitesinde öğretim
üyesi olarak çalışmıştır. Salamanca Üniversitesinden Salamanca dilbelgesi, Araştırma uzmanı
derecesi, ortaokul, lise ve resmi dil kurumlarında yabancı dil öğretmeni yetiştirme yüksek
lisansı, ve aynı üniversiteden iletişim ve dilbilim alanında doktora sahibidir. Araştırma
alanları uygulamalı dilbilim, derlem dilbilimi ve iletişimdir. Indeksli dergi ve yüksek faktörlü
editörler tarafından hazırlanan kitaplarda çok sayıda makalesi vardır.2 uluslararası indeksli
dergide yayın hakemliği görevi yapmaktadır.
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Assist. Prof. Dr. Nurcan KÖSE
American University of the Middle East (AUM), Kuwait
Dr. Nurcan KÖSE, Orta Doğu Amerikan Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev
yapmaktadır. 2006 yılında Çukurova Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi alanında Doktora
derecesini almıştır. Çalışma alanı yabancı dil öğretimidir. 2007 yılından sonra Mustafa Kemal
Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Bölümünde Bölüm Başkanlığı ve Engelliler Birim
Koordinatörlüğünü yapmıştır. Birçok projede koordinatör ve üye olarak görev almıştır (EULeonardo da Vinci Programme TR/A/F/EX1-0728; EU-TIU-Towards Inclusive Universities by
Empowering Disabled Students; EU-Project: Increasing School Enrollment Ratese specially
for Girls Grant scheme: “Modular Drop-out Prevention Programme for Girls). Çeşitli
uluslararası konferanslara konuşmacı olarak katılan Dr. KÖSE, okuma ve konuşma becerileri,
küçük grup iletişimi ve kültürlerarası iletişim gibi dersler vermektedir. “EFL Dilbilgisi
Derslerinde Tablet Kullanımının Öğrenci Başarısına Etkisi” adlı çalışması ile Amerika’nın
başkenti Washington DC’ deki Clute Enstitüsü tarafından 2018 yılında başarılı bilim insanı
ödülüne layık görülmüştür. 2019 yılında 15th Lisbon-Portekiz’de gerçeklesen uluslararası bir
konferansta (International Conference on Literature, Languages, Humanities and Social
Sciences) en iyi sunum ödülünü almıştır. (The Effect of Tablet Use on Student Success in EFL
Reading Comprehension).

Assist. Prof. Dr. Ulaş KAYAPINAR
American University of the Middle East (AUM), Kuwait
Dr. Ulas KAYAPINAR, uygulamalı dilbilimde yüksek lisans ve doktorasını yapmıştır.
Küveyt’te Orta Doğu Amerikan Üniversitesi’nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Araştırma alanları dil öğretiminde ölçme ve değerlendirme ve öğretmen yetiştirmedir.
Yayınlanmış çok sayıda makalesi ve iki kitabı vardır. Dil öğretimi ve öğretmen yetiştirme
alanında çeşitli seminer ve atölye çalışmaları yapmaktadır.
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Lecturer Semahat RESMİ CRAHAY
PCVO Limburg, Belgium
Öğretmen, yazar Semahat RESMİ CRAHAY, Belçika’da 1998’den bu yana Belçikalı
yetişkinlere yabancı dil olarak Türkçe dersleri vermektedir. Başkent Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü’nde “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi”, Belçika’da Belçika Krallığı
Flaman Topluluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, CVO STEP’te de “Pedagojik Formasyon”
üzerine; iki yüksek lisans yapmıştır. 1995-2000 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti’ nin
görevlisi olarak iki dilli 13-18 yaş arası Türk çocuklarına Belçika/Genk’te Türkçe, tarih ve
coğrafya dersleri vermiştir. Belçika’da basılmış A1, A2, B1 düzeyinde “Turks – Türkçe: stap
voor stap Leerboek met oefeningen” adlı yabancı dil olarak Türkçe öğrenme kitapları ve
onların yanıt anahtarları bulunmaktadır. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası Türkçe öğretimi
kurultaylarında ve sempozyumlarında sunmuş olduğu yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
üzerine yayımlanmış bildirileri bulunmaktadır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi alanında
birçok projeye katılmıştır ve bu alandaki çalışmalarına devam etmektedir.

Drs. Rob VERSTEEG
ENDURANCE, Netherlands
Rob VERSTEEG, Uygulamalı Bilimler Maastricht Üniversitesi, Otel İşletmeciliği
Fakültesinden mezundur. Akademik kariyerini uluslararası Otelcilik ve Ağırlama endüstrisi
üzerine yapmıştır. ENDURANCE adında kurduğu şirket, Hollanda’da Eğitim, Bilim ve Kültür
Bakanlığı dışında birçok hizmet sektöründe önemli rol oynamaktadır, bunun yanında AB
içinde birçok ülkede de hizmet sektörlerinde çalışmalar yapmaktadır. VERSTEEG işletme ve
öğrenme alanlarında birçok Erasmus+ projelerinde çalışmaktadır. VERSTEEG, Yaşam Boyu
Gelişme adına eğitim ve hizmet içi gelişim konusunda yenilikçi çözümlerin yaratılmasında
uzmanıdır. İşçilerin gelişimi konusunda küçük ve büyük organizasyonların yenilikçi çözümler
bulmasına yardımcı olmakta ve Dünya çapında ve Avrupa’da bilinen HMS Host, Center Parcs,
Landal Greenparks ve Optisport gibi organizasyonlarla çalışmaktadır. Carl Jennings
tarafından geliştirilen 70–20–10 Model’ini (öğrenmenin %70’i deneyim; %20’si danışman
aracılığıyla öğrenme; %10’ u örgün eğitim) benimsemektedir. Bunun yanı sıra, dijital ve
geleneksel öğrenmenin birleştiği yerde sayısız karma öğrenme programları geliştirmiştir.
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BİLİM KURULU
Science Committee

Prof. Dr. A. Gani ARIKAN, Selçuk Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. A. Işıl ULUÇAM-WEGMANN, Universität Duisburg-Essen, Deutschland
Prof. Dr. Ahmet ATAÇ, Celal Bayar Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ahmet GÜNŞEN, Trakya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ahmet KIRKILIÇ, Ağrı Çeçen Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ali MEYDAN, Nevşehir Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ali Murat GÜLER, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ali Osman ALAKUŞ, Dicle Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ali YAKICI, Gazi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Apollinaria AVRUTINA, St. Petersburg State University, Russia
Prof. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU, Adnan Menderes Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ayfer KOCABAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Duygu UÇGUN, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Efe AKBULUT, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Emine KOLAÇ, Anadolu Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Emre ÜNAL, Ömer Halis Demir Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Erhan Selçuk HACIÖMEROĞLU, Temple University, Japan
Prof. Dr. Erika H. GILSON, Princeton University, USA
Prof. Dr. Erkut KONTER, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Erol DURAN, Uşak Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ersin KIVRAK, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Esra BUKOVA GÜZEL, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fatma SUSAR KIRMIZI, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Fredricka L. STOLLER, Northern Arizona University, USA
Prof. Dr. Gizem SAYGILI, Karaman Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hakan UŞAKLI, Sinop Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Hüseyin KIRAN, Pamukkale Üniversitesi, Türkiye
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Prof. Dr. Jack C RICHARDS, University of Sydney, Avustralia
Prof. Dr. Kamil İŞERİ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Levent MERCİN, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye
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Uzaktan Eğitim Sürecinde Canlı Ders Verilerinin İncelenmesi
Uzm. Ramazan ÖZKUL, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, ramazanozkul4427@gmail.com
Dr. Dilek KIRNIK, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, dlkkrnk@gmail.com
Uzm. Oktay DÖNÜK, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, okittay@hotmail.com
Özet: Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Covid-19 eğitim sisteminde belli değişiklikler yapılmasını gerekli
kılmıştır. Geçmişten günümüze kadar gelen sınıf içi ve sınıf/okul dışı yapılan eğitimsel uygulamalar dijital ortama
taşınmıştır. Virüsün yayılma hızını düşürmek, eğitim çağındaki öğrencilerin ve eğitimcilerin hayatını tehlikeye
atmamak gibi öncelikleri, okullarda yüz yüze verilen eğitimin uzaktan öğretim sistemiyle yapılmasını zorunlu hale
getirmiştir. Eğitim uygulamaları, zamandan ve mekândan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve
öğretmenlerin okula gelme zorunluluğu olmaksızın bir uygulama olan uzaktan eğitim aracılığıyla yapılmaktadır.
Uzaktan eğitim, bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin
işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında
eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği akılcı, çağdaş, yenilikçi bir eğitim sistemidir. Malatya Milli
Eğitim Müdürlüğünün salgın sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarının takibine yönelik yapılan online sistem Nisan
2020 tarihi ile başlamıştır. Bu araştırma ile Malatya ilinde uzaktan eğitim sürecinde yapılan canlı ders verilerinin
incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın yöntemi Malatya ili Ar-Ge Birimi tarafından geliştirilen takip modülü
üzerinden alınan verilerin içerik analizine tabi tutulması açısından nitel desenli olarak tasarlanmıştır. Araştırma
bulguları canlı ders yapma platformlarına göre ders sayıları (il geneli ve ilçelere göre), canlı ders yapma
platformlarına göre ders yapılma durumu ve sayıları (ilçelere göre), okul türlerine göre canlı ders yapma
platformlarındaki ders sayılar ve branşlara göre yapılan ders sayıları (temel eğitim, ortaokul, lise türlerine göre)
başlıklarında incelenmiştir. Araştırma sonuçları, ücretli öğretmenlerin canlı ders verme verimliliği, kırsal
kesimlerde erişim sorunu, veli desteğinin yetersizliği nedeniyle öğrenci katılım düzeyinin düşmesi sorunları
gözlenmiştir. İlkokul düzeyinde haftanın beş günü 10.00 ile 14.00 arasında haftada 5 saat temel dersler ağırlıklı
olarak uygulanmakta ve sanat derslerine yönelik canlı ders sayısı oldukça az olmakla birlikte öğrencilere öneriler
sunulmakta ve online ortamda yapılmaktadır. Ortaokul düzeyinde haftanın 6 günü her gün bir ders uygulaması
olmak üzere haftada 6 oturumda ders yapılmaktadır. 10.00 ile 14.00 arasında yapılan derslerde sanat derslerinin
sayısının oldukça az olduğu ve temel derslerin ağırlıkta uygulandığı görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan eğitim, Canlı Ders, Okul.

Examination of Live Course Data in the Distance Education Process
Abstract: Covid-19, which affects our country and the whole world, made it necessary to make certain
changes in the education system. In-class and out-of-class educational practices from the past to the present
have been transferred to the digital environment. Priorities such as reducing the rate of spread of the virus and
not endangering the lives of students and educators have made it obligatory to provide face-to-face education
in schools with the distance education system. Educational practices are carried out through distance education,
which is an application that is completely independent of time and place, without the obligation of students and
teachers to come to school. Distance education is a rational, contemporary, innovative education system where
live, video and audio lessons are taught in a virtual environment by means of computer technologies, where the
participant can watch and view them again whenever they want, and where education and training passes rapidly
in computer environment in today's conditions. The online system for the Malatya Directorate of National
Education for tracking distance education practices during the epidemic process started in April 2020. With this
research, it is aimed to examine the live course data in the distance education process in Malatya. The method
of the research was designed with a qualitative pattern in terms of subjecting the data obtained through the
tracking module developed by the Malatya R & D Unit to content analysis. The research findings include the
number of lessons based on the live lesson platforms (city-wide and districts), the number and status of lessons
according to the live lesson platforms (according to the districts), the number of lessons on the live lesson
platforms according to the school types and the number of lessons made according to the branches (basic
education , middle school, high school types). The results of the research, the productivity of paid teachers in
teaching live, the problem of access in rural areas, the decrease in the level of student participation due to
insufficient parent support were observed. At the primary school level, five days a week between 10.00 and
14.00, 5 hours of basic lessons are given predominantly and although the number of live lessons for art lessons is
very low, students are offered suggestions and made online. At the secondary school level, lessons are held in 6
sessions a week, 6 days a week, one course practice every day. It has been observed that the number of art
lessons in the lessons held between 10.00 and 14.00 is very low and the basic courses are mainly applied.
Keywords: Distance education, Live Lesson, School.
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1. Giriş
Bireyin tüm yaşantısı boyunca süren eğitimin; coğrafi koşullar, salgın, okula devam zorunluluğu,
yetişkinlerin çalışma saatleri gibi farklı konularda yaşanan sıkıntılar sonucunda bilişim araçlarının
desteğiyle yürütülmesi söz konusudur. Eğitim sürecini etkileyen bu değişkenler uzaktan eğitimi
mecbur kılmıştır. Uzaktan eğitim; bireysel özellikleri (İlgi, yetenek, yaş, hazırbulunuşluk seviyesi,
öğrenme stilleri, öğrenme düzeyi, çalışma koşulları vb.) farklı olan kişilerin farklı nedenlerle aksayan
eğitim ihtiyacını desteklemek ve güçlendirmek için zamandan ve mekândan bağımsız olarak
öğrenenlerin kendi çabalarına bağlı olarak eğitim almalarına imkân tanıyan ve bu konuda teknolojik
araçların etkin kullanımıyla sekron ve asekron olarak yürütülen bir sistemdir (Balaban, 2012;
Deperlioğlu ve Yıldırım, 2009; Ekici, 2003; İşman, 2011; Toker-Gökçe, 2008).
Uzaktan eğitim uygulamaları eş zamanlı ya da eş zamanlı olmayan şeklinde iki farklı şekilde
yapılmaktadır. Eş zamanlı olarak yapılan uzaktan eğitim uygulamaları; öğrencilerin aynı zaman
diliminde tartışma, beyin fırtınası yöntemlerini kullanmasına imkan tanıyarak üst düzey becerilerin
gelişmesine fırsat tanır, öğrenme sürecinde öğrencilerin yaşadığı sorunlara anında geri bildirim
verilmesini sağlar, Öğrenciler grup içinde sosyalleşir vb. yararlarının yanında aynı zaman diliminde
sistem içinde bulunma zorunluluğu, teknolojik araçlardan kaynaklı sistemsel sorunları ve kalabalık
etkinliklerde pasif kalmak gibi problemleri de beraberinde getirir. Eş zamanlı olmayan derslerin
uygulanmasında belli bir yer ve zaman zorunluluğunun ortadan kalkması, teknolojik araçlardan
kaynaklı sorunların dersten faydalanılmasını engellememesi, öğrencinin istediği içeriği defalarca takip
edebilmesi gibi avantajları yanında öğrencilerin problemlerine anında müdahale edilememesi ve
sosyal-iletişim paylaşımlarının olmaması gibi dezavantajları bulunmaktadır (Ilgaz ve Aşkar, 2009;
Kırık, 2014; Taylor, 2002). Demir’e (2014, 207) göre; uzaktan eğitimin özellikleri erişilebilirlik,
esneklik, etkileşim ve bireyselleştirme olarak sayılabilir.
Bilgi ve beceri kazanmak, sosyal iletişimi sağlamak ya da psikososyal gelişimi desteklemek gibi
birçok amaçla uygulanan uzaktan eğitim uygulamaları öğrenme çağındaki çocuklar için farklı
şekillerde uygulanmaya konulmuştur. Sanal Sınıf, bu uygulamalar içinde önemli bir kavramdır.
Balaban’a (2012, 17) göre sanal sınıf belli bir içeriği bir ağ üzerinden öğrenmek amacıyla oluşan grup
olarak tanımlamaktadır.
Teknolojik imkânların yaygınlaşması ve gelecekte okulun duvarsız olacağı düşüncesi uzaktan
eğitim teknolojileri ile yapılabilen öğrenme süreçlerini yaygınlaştırmıştır. Tüm dünyada yaygınlaşan
salgın, ölüm riski taşıdığından öğrenme süreçlerini sanal ortama taşımış ve kazanımlar internet tabanlı
uygulamalarla canlı dersler olarak verilmektedir. Öğretmenlerin öğrencileri için hazırladıkları ders
kazanımlarını, öğrenme ortamında materyalle eş zamanlı olarak sunması ile oluşan canlı derslerin
belli uygulanma aşamaları ve durumları vardır (Williams ve Pabrock, 1999). Canlı derslere öğrencilerin
katılımını arttırmak ve öğrencilerin katıldıkları canlı derslerden tam kapasite faydalanması için canlı
derslerin belli uygulama adımları ve ilkeleri bulunmaktadır. Canlı derslerin uzman kişiler tarafından
verilmesi, öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesi, öğrenenlerin gelişim özellikleri göz
önünde tutulması, canlı derslerde öğretim tasarımının etkili olması, zaman yönetimi, elektronik
öğrenme ortamında sınıf yönetimi vb. konular canlı derslerin etki düzeyini belirlemede önemli
unsurlardır. Bu çalışmada Malatya ilinde uzaktan eğitim sürecinde yapılan canlı ders verilerinin
incelenmesi amaçlanmıştır.
2. Yöntem
Malatya Milli Eğitim Müdürlüğünün salgın sürecinde uzaktan eğitim uygulamalarının takibine
yönelik yapılan online sistem Nisan 2020 tarihi ile başlamıştır. Malatya ilinde uzaktan eğitim sürecinde
yapılan canlı ders verilerinin incelenmesi amacıyla yapılan çalışmada Ar-Ge Birimi tarafından
geliştirilen takip modülü üzerinden alınan verilerin içerik analizine tabi tutulması açısından nitel
desenli olarak tasarlanmıştır. Araştırma bulguları canlı ders yapma platformlarına göre ders sayıları
(il geneli ve ilçelere göre), canlı ders yapma platformlarına göre ders yapılma durumu ve sayıları
(ilçelere göre), okul türlerine göre canlı ders yapma platformlarındaki ders sayıları ve branşlara göre
yapılan ders sayıları (temel eğitim, ortaokul, lise türlerine göre) başlıklarında incelenmiştir. Bu
çalışmada yer alan veriler 26 Haziran 2020 itibari ile Ar-Ge Online İşlemler modülünden alınmıştır.
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3. Bulgular
Tablo 1. Canlı Ders Yapma Platformlarına Göre Ders Sayıları (İl Geneli)
Yapılma Durumu
Yapılan Dersler
Diğer Sebeplerden Yapılmadı
İnternet Bağlantısı Kesildi
Öğrenci Katılmadı
Sistemde Sorun Vardı

EBA Canlı
51423
483
307
4462
1017

Zoom
2234
10
4
77
7

Whatsapp
1705
3

Diğer
286
1

10
3

5

Genel Toplam
55648
497
311
4554
1027

Tablo 1 verilerine göre Malatya il genelinde Eba aracılığıyla 51423 canlı ders yapılırken zoom
uygulaması ile 2234, whatsapp uygulaması ile 1705, diğer uygulama alanları ile 286 ders yapılmıştır.
Salgın sürecinde 4554 ders öğrenci katılmadığı için yapılmazken 1027 ders sistemde sorun olmadığı
için, 497 ders farklı sebeplerden ve 311 ders internet bağlantısı kesildiği için yapılmamıştır.
Tablo 2. Canlı Ders Yapma Platformlarına Göre Ders Sayıları (İlçelere Göre)
İlçe
Akçadağ
Arapgir
Arguvan
Battalgazi
Darende
Doğanşehir
Doğanyol
Hekimhan
Kale
Kuluncak
Pütürge
Yazıhan
Yeşilyurt
Genel Toplam

Yapılan Ders

Diğer Sebeplerden
Yapılmadı

1984
515
476
18763
2890
1633
240
317
997
703
1064
812
25254
55648

12
1
1
189
17
17
2
3
3
5
26
12
209
497

İnternet
Bağlantısı
Kesildi
23
2
2
94
21
18
2
7
6
5
11
120
311

Öğrenci
Katılmadı

Sistemde
Sorun Vardı

228
27
92
1198
289
254
10
39
31
112
129
144
2001
4554

52
16
9
326
53
40
5
8
28
15
25
31
419
1027

Tablo 2 verilerine göre Yeşilyurt ilçesi kapsamında 25254 ders yapılırken Battalgazi ilçesinde
18763, Darende ilçesinde 2890 ders yapılarak toplamda 55254 ders yapılmıştır. Toplam olarak
ilçelerde öğrenci katılmadığı için iptal edilen 4554 ders, sistemde sorun olması sebebiyle 1027 ders,
internet bağlantısının kesilmesiyle 311ders ve diğer sebeplerden dolayı 497 ders yapılamamıştır.
Tablo 3. Okul Türlerine Göre Canlı Ders Yapma Platformlarındaki Ders Sayıları
EBA Canlı
Whatsapp
Zoom
Adobe Connect
Cisco Webex
Discort
Hangouts
İnstagram Canlı
Microsoft Teams
Skype
Teamlink
YouTube Canlı
Genel Toplam

İlkokul
5987
1271
683
1
1
22
5
5
11
8
7994

Ortaokul
28440
113
467
5
2
16
3
2
1
69
3
29121

Lise
9828
51
574
2
5
4
22
10486

Meslek
3828
9
169
1
1
6
2
11
3414

İHL
3814
125
227
3
4
21
4194

İHO
5750
152
213
10
31
15
6171

Genel Toplam
57647
1721
2333
17
2
20
6
34
39
90
30
54
61993

Tablo 3 verilerine göre farklı online ortamlarda yapılan canlı ders sayısı görülmektedir. Bu
kapsamda Eba ortamında ortaokulda 28.440 ders, lisede 9828 ders, İlkokulda 5987 ders ve toplamda
57647 ders yapılmıştır. Okulların kademesine bakıldığında ortaokul düzeyinde en fazla ders
yapılmıştır. Canlı ders yapmada sırasıyla Eba, zoom ve whatsapp uygulamaları kullanılmıştır.
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Tablo 4. Branşlara Göre Yapılan Ders Sayıları (Temel Eğitim)
Ders Adı
Beden Eğitimi
Demokrasi ve İnsan Hakları
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
Hayat Bilgisi
İngilizce
Matematik
Matematik Uygulamaları
Müzik
Okuma Becerileri
Rehberlik
Sosyal Bilgiler
Sosyal Etkinlik
Temel Matematik
Trafik
Türkçe
Zekâ Oyunları
Genel Toplam

EBA Canlı
8
10
120
1151
7
474
465
1431
89
13
1
14
599
1
156
10
1440
5989

Whatsapp
2
93
4
244
56
351
43
5
50
1
11
7
400
3
1270

Zoom
2
78
1
54
32
240
10
1
56
18
1
190
683

Diğer
4
10
22
5
12
53

Genel Toplam
10
10
122
1326
12
782
553
2044
142
18
1
15
710
2
185
18
2042
3
7995

Tablo 4’te temel eğitim kurumlarında branşlara göre yapılan canlı ders sayıları görülmektedir.
Bu kapsamda Matematik ‘ten 2044 ders, Türkçe’ den 2042, Fen Bilimleri’ nden 1326, Hayat
Bilgisi’nden 782, Sosyal Bilgiler’ den 710, İngilizce’ den 553 ders yapılmıştır. Temel eğitimde ana
derslerin yoğunlukla yapıldığı görülmektedir. Okul öncesi kurumları veri girişi yapmamışlardır.
Tablo 5. Branşlara Göre Yapılan Ders Sayıları (Ortaokul)
Ders Adı
Arapça
Beden Eğitimi
Bilim Uygulamaları
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Fen Bilimleri
Görsel Sanatlar
İngilizce
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
İslam Bilim Tarihi
Kuran-ı Kerim
Matematik
Matematik Tarihi ve Uygulamaları
Matematik Uygulamaları
Medya Okur Yazarlığı
Müzik
Okuma Becerileri
Peygamberimizin Hayatı
Rehberlik
Sosyal Bilgiler
Sosyal Etkinlik
Sosyoloji
Şehrimiz
Teknoloji ve Tasarım
Temel Dini Bilgiler
Temel Matematik
Türk Dili ve Edebiyat
Türkçe
Türkçe ve Türk Kültürü
Yazarlık ve Yazma Becerileri
Zekâ Oyunları
Genel Toplam

EBA Canlı
245
536
31
310
4100
5738
360
4897
1696
1
121
6202
1
34
3
349
1
63
374
2719
1
1
159
2
1
1
6257
2
1
8
34214

Whatsapp
4
2
6
6
23
3
1
85
107
1
3
1
1
22
265

Zoom
13
28
5
43
99
15
115
37
16
108
36
11
21
25
106
1
679

Diğer
2
16
58
8
43
10
1
19
157

Genel Toplam
262
566
33
315
4149
5859
375
5093
1744
1
138
6438
1
141
3
385
1
64
395
2744
1
1
1
185
2
1
1
6404
2
2
8
35315
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Tablo 5’te ortaokul kurumlarında branşlara göre yapılan canlı ders sayıları görülmektedir. Bu
kapsamda Matematik’ ten 6438, Türkçe ’den 6404, Fen Bilim’lerinden 5859, İngilizce’ den 5093, Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi’ den 4149 ders yapılmıştır. Ortaokullarda LGS sınav odaklı ana derslerin
yoğunlukla yapıldığı görülmektedir.
Tablo 6. Branşlara Göre Yapılan Ders Sayıları (Lise)
Ders Adı
Akaid
Almanca
Arapça
Astronomi ve Uzay Bilimleri
Beden Eğitimi
Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Biyoloji
Coğrafya
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
Demokrasi ve İnsan Hakları
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Dinler Tarihi
Drama
Felsefe
Fen Bilimleri
Fıkıh
Fizik
Görsel Sanatlar
Hadis
Hastanın Kişisel Bakımı
Hitabet
İngilizce
İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük
İslam Kültür ve Medeniyeti
Kelam
Kimya
Kuran-ı Kerim
Mantık
Matematik
Matematik Tarihi ve Uygulamaları
Müzik
Osmanlı Türkçesi
Peygamberimizin Hayatı
Proje Hazırlama
Psikoloji
Rehberlik
Sağlık Bilgisi ve Trafik
Siyer-i Nebi
Sosyal Bilgiler
Sosyal Etkinlik
Sosyoloji
Tarih
Tefsir
Teknoloji ve Tasarım
Temel Dini Bilgiler
Temel Matematik
Türk Dili ve Edebiyat
Türkçe
Türkçe ve Türk Kültürü
Yaşayan Diller ve Lehçeler
Genel Toplam

EBA Canlı
29
419
265
1
255
65
1311
1143
103
13
917
44
9
581
92
21
1352
83
32
1
41
1454
409
16
31
1342
328
60
2561
16
120
10
26
2
49
334
25
11
26
63
34
1099
25
2
44
28
2426
151
1
4
17474

Whatsapp
1
2
18
32
6
10
4
5
1
1
20
38
22
15
3
7
185

Zoom
19
4
69
3
66
55
68
4
84
7
3
1
83
1
91
3
280
2
12
3
50
58
2
2
970

Diğer
2
14
2
1
13
6
7
1
2
7
3
10
2
12
82

Genel Toplam
31
439
285
1
342
70
1410
1217
103
13
1001
44
9
581
96
21
1447
96
35
2
41
1540
410
16
31
1441
354
60
2889
16
144
10
26
2
49
361
25
13
29
66
34
1149
25
2
44
28
2503
153
3
4
18711

Tablo 6’da liselerde branşlara göre yapılan canlı ders sayıları görülmektedir. Bu kapsamda
Matematik ’ten 2889 ders, Türk Dili ve Edebiyatı’ndan 2503, İngilizce ’den 1540, Fizik’ ten 1447,
Kimya’dan 1441, Biyoloji’ den 1410 ve Tarih’ten 1149 ders yapılmıştır. Liselerde YKS sınav odaklı ana
derslerin yoğunlukla yapıldığı görülmektedir.
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Yapılan incelemelerde İlkokul ve Ortaokul düzeyinde; ücretli öğretmenlerin canlı ders verme
verimliliği, kırsal kesimlerde erişim sorunu, veli desteğinin yetersizliği nedeniyle öğrenci katılım
düzeyinin düşmesi gibi sorunlar tespit edilmiştir. İlkokul düzeyinde haftanın beş günü 10.00 ile 14.00
arasında haftada 5 saat temel dersler ağırlıklı olarak uygulanmakta ve sanat derslerine yönelik canlı
ders sayısı oldukça az olmakla birlikte öğrencilere tavsiye niteliğinde sanatsal video içerikleri
öğretmenler tarafından önerilmektedir.
Ortaokul düzeyinde haftanın 6 günü her gün bir ders uygulaması olmak üzere haftada 6 oturumda
ders yapılmaktadır. 10.00 ile 14.00 arasında yapılan derslerde sanat derslerinin sayısının oldukça az
olduğu ve temel derslerin ağırlıkta uygulandığı görülmektedir.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Malatya il genelinde öğretmenler sırayla Eba, zoom ve whatsapp uygulamasını sıklıkla
kullanmıştır. Bu uygulamaların kullanımı sırasında öğrenci katılmadığı, ders sistemde sorun olduğu,
internet bağlantısı kesildiği ve diğer farklı sebeplerden dolayı ders yapılmamıştır. Bozkurt’a (2017)
göre basılı ve görsel-işitsel öğrenme içerikleri ve malzemelerin internet tabanlı öğrenme
uygulamalarının eğitim süreçlerinde kullanılmaya başlanması, öğrenme fırsatlarının sunumunda
çeşitlilik ve zenginlik sağlanmıştır. Öğrencilerin bu sürece aktif katılım oranları arttırılmalıdır. Ekici
(2003) yaptığı araştırmada öğrencilerin öğrenmede karşılaştıkları sorunların çözümü, eğitim
ortamlarının işlevsel kullanılması, öğrenme sürecinin ilgi ve dikkat çekici hale getirilmesiyle
öğrencilerin uzaktan eğitim ortamlarına katılmaları ve etkin biçimde yararlanmaları sağlanmalıdır.
MEB kapsamındaki tüm eğitim kurumlarında sekron veya asekron yapılan derslerde öğrencilerin
katılmama sebepleri öğrenilerek gerekli önlemler alınmalıdır.
Öğrenme çağındaki öğrencilerin yoğunlukta olduğu merkez ilçeler olan Yeşilyurt ve Battalgazi’de
yoğun ders yapılmıştır. Bu yerleşim yerlerinde öğrenci katılmadığı, sistemde sorun olması, internet
bağlantısının kesilmesi ve diğer sebeplerden dolayı ders yapılamamıştır. Öğretmenler farklı online
ortamları etkin kullanmışlardır. Tüm kademelerde Eba kullanım oranı yüksek olmakla birlikte sırasıyla
Eba, zoom, whatsapp, skype, youtubecanlı, microsoftteams, İnstagram canlı, discort kanalları sıklıkla
kullanılmıştır.
Temel eğitim (İlkokul) kurumlarında branşlara göre yapılan canlı ders sayıları sırasıyla;
Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler, İngilizce dersleridir. Temel eğitimde
ana derslerin yoğunlukla yapıldığı görülmektedir. Temel eğitim (ortaokul) kurumlarında branşlara göre
yapılan canlı ders sayıları sırasıyla; Matematik, Türkçe, Fen Bilimleri, İngilizce, Din Kültürü ve Ahlak
Bilgisi dersleridir. Ortaokullarda LGS sınav odaklı ana derslerin yoğunlukla yapıldığı görülmektedir.
Ortaöğretim kurumlarında branşlara göre yapılan canlı ders sayıları sırayla; Matematik, Türk Dili ve
Edebiyatı, İngilizce, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Tarih dersleridir. Liselerde YKS sınav odaklı ana derslerin
yoğunlukla yapıldığı görülmektedir. Her öğretim kademesinde öğrencilerin eğitim ihtiyaçları farklı
olmaktadır. Sherry’e (1996) göre uzaktan eğitim kalabalık grupların ihtiyaç duyduğu konuya karşı
gereksinimlerini karşılar. Demir’e (2014) göre uzaktan eğitim uygulamalarında; öğrenci ve
öğretmenlerin rolleri, öğrenme yönetim sistemi, e-içerik, sanal sınıf, ölçme-değerlendirme bileşenleri
önemlidir. Her birinin önemli olduğu bu unsurlar sarmal bir yapıdadır. Uzaktan eğitimdeki verimlilik
ve başarı bu sarmal yapının iyi kurgulanmasına bağlıdır. Bu kapsamda öğretmenler öğrencilere ne tür
dersler, nasıl bir içerik tasarımıyla verileceği planlanarak öğrencilerin süreçte eksikliğini hissettiği
dersler ve kazanımlara yönelik ders takvimi oluşturmuşlardır.
Canlı ders verme sürecinde; ücretli öğretmenlerin canlı ders verme verimliliği, kırsal kesimlerde
erişim sorunu, veli desteğinin yetersizliği nedeniyle öğrenci katılım düzeyinin düşmesi gibi sorunlar
gözlenmiştir.
Yapılan çalışmanın sonuçlarına bağlı olarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
•
•
•

Uzaktan eğitim sürecinde öğrenci devamsızlık durumu takip edilmeli, bu konuda yaşanan
sorunlara çözüm aranmalıdır.
Sanat ağırlıklı canlı derslerin yapılması konusunda öğretmenler teşvik edilmelidir.
Öğretmenlerin canlı derslerde etki düzeyini arttırmak için güncel öğretim tasarımları
konusunda eğitim almalıdır.
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Değer Eğitimi Bağlamında Öğretmen Adaylarının Yardım Kavramına İlişkin
Metaforları
Arş. Gör. Burcu YAPAR, Necmettin Erbakan Ünversitesi, Türkiye, byapar35@gmail.com
Uzman Alperen AVCI, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, alperenavci.83@gmail.com
Özet: Metafor, bir kavram veya durumu sembolik olarak başka bir durum veya kavramla ifade etme biçimi
olarak tanımlanmaktadır. Birçok farklı disiplinde metaforla ilgili çalışmaların yapıldığı görülmektedir. Toplum
hayatını şekillendiren en büyük etkenlerden ve değerlerden olan Yardım alma ve yardım verme davranışı Türk
kültüründe çok eski zamanlardan bu yana çok önemli bir yere sahiptir. Bu değerin kuşaktan kuşağa aktarılması
gerekmektedir. Günümüz Türkiye’sinde bu değeri kuşaktan kuşağa aktarılması konusunda önemli bir görev alacak
olan öğretmen adaylarının yardım kavramına ilişkin nasıl bir algıya sahip olduğunu belirleme amacından yola
çıkılarak yapılan bu çalışmada, 155 öğretmen adayına ulaşılmıştır. Açık uçlu soruların da yer aldığı formda
bireylerin yardım kavramına ilişkin metaforları toplanmış, elde edilen nitel analiz yöntemi ile incelenmiştir.
Bireylerin metaforlarının genel anlamda olumlu bir bakış etrafında toplandığı görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Metafor, öğretmen adayı, yardım.

Individuals' Metaphors About the Concept of Help
Abstract: Metaphor is defined as a way of symbolically expressing a concept or situation with another
situation or concept. It is seen that works on metaphor have been done in many different disciplines. The
behavior of receiving and giving assistance, which is one of the biggest factors and values that shape the life of
society, has a very important place in Turkish culture since ancient times. This value needs to be transferred
from generation to generation. The aim of this study was to determine the perception of the concept of help of
teacher candidates, who will take an important role in transferring this value from generation to generation in
Turkey, and to reach 155 teacher candidates. In the form of open-ended questions, individuals ' metaphors about
the concept of help were collected and examined with the obtained qualitative analysis method. Individuals '
metaphors have been seen to be centered around a generally positive outlook.
Keywords: Help, metaphor, teacher candidate.
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1. Giriş
Sosyal bir varlık olan insanın hayatını tek başına idame ettiremediği diğer insanların ve canlıların
varlığına ihtiyaç duyduğu bilinmektedir. İlk çağlardan bu yana insan canlısı diğer insanlarla sürekli
olarak etkileşim halinde bulunmuş; dayanışma, birlik beraberlik ve yardımlaşma gibi unsurlarla
hayatta kalmıştır. Özellikle Türk kültüründe geniş bir yer tutan yardım kavramı gerek dini ögelerle
gerekse toplum ve devlet tarafından değerli bulunmuştur. Ölüm, yas, düğün, doğum, askerlik,
yoksulluk gibi konularda Türklerin birlik ve beraberlik sergiledikleri bilinmektedir. Zaman içinde
meydana gelen bazı değişim ve gelişimler toplumda da değişim ve dönüşüme sebebiyet vermiştir.
Modernleşme, kapitalizm, küreselleşme vb durumlar bireylerin yaşam tarzlarını ve dolayısıyla birlikte
yaşama kültürlerini de etkilemiştir. Teknolojik ve sosyal gelişimlerin etkisiyle insan yaşamında
görülen farklılaşmalar toplumsal değerleri de farklılaştırmaktadır. Birçok değişime kolayca ayak
uydurabilen insanoğlu geçmişten itibaren sürdürdüğü değerlerin değişimine kolay kolay uyum
sağlayamamaktadır. Öyle ki özellikle kişilik ve karakter gelişimini tamamlayamayan çocuklar ile
gençlerin değişim gösteren değerler karşısında sağlıklı bir uyum sağlayamadıkları ve ilerleyen
süreçlerde sorunlar yaşadıkları bilinmektedir (Yaşartürk, 2019).
Toplumsal ve bireysel açıdan birçok farklı yönü bulunan değerler inançlardan oluşmakla birlikte,
tutum ve davranışları etkileyen bir olgudur. Tutum ve davranışlara oranla daha kapsamlı bir yapıda
bulunan değerlere insanların tutum ve davranışlardan daha bağlı oldukları söylenebilir (Memiş ve
Gedik, 2010, s. 124). Toplumlar değerlerini koruyarak bu değerleri gelecek kuşaklarına aktarmayı ve
bu değerlerin sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir. Toplumsal değerler ile bütünleşmiş bireyler
sayesinde toplumsal devamlılığın sağlanması da hedeflerden bir tanesidir (Güven, 2014, s.27).
Yeni bir neslin davranışlarını, tutumlarını ve değerlerini etkileyecek bir kurum olan okullar
içerisinde yaşamış olduğun dünyanın getirdiği birçok olumsuzluğu ortadan kaldırmak amacıyla,
öğrencilere alternatifler sunarak onlara iyiye güzele ve doğruya yönlendirmelidir. Çünkü bir toplumun
geleceği kişilik ve karakter açısından iyi yetişmiş ahlaki değerler ile bütünleşmiş insanlara bağlıdır ve
bu iyi ahlaki değere sahip insanlar kendiliğinden var olamaz var olmaları ancak ve ancak eğitime
bağlıdır(Ulusoy & Dilmaç, 2014, s.12).
Ahlaki değerlere bağlı insanlarının oluşmasının eğitime bağlı olmasıyla birlikte Saterlie (1988)’de
eğitim programlarının içeriğinde neleri kapsamasının yanı sıra toplumda var olması istenilen değerlerin
öğrencilerde nasıl oluşturulacağı eğitim sisteminin sorunlarındandır. Bireyin olumlu davranış
kazanmasını hedefleyen eğitim sistemi öğrencilerin sahip oldukları değerler onların davranışlarının
şekillenmesine yardımcı olur (Birkan, 2017).
Toplumda ve dünyada çatışmanın, sosyal dengesizliklerin, savaşların ve hoşgörüsüzlüklerin önüne
geçilerek sevgiyi, barışı, dostluğu ve ekonomik refahı yerleştirmenin temelinin insanların başta
yardımseverlik değeri olmak üzere insani değerlere sahip olmalarından geçmektedir. Bundan dolayı
öğrenim çağındaki her bireyin uygun ahlaki kararlar almasına ve davranışlar sergilemesine yardımcı
olacak değerler ve becerilerle donatılması eğitim programlarının temel hedefleri arasında yer
almalıdır (Yetim, 2015). Bu kapsamda eğitim sistemimizdeki her bireye, uygun ahlaki kararlar alma
ve bunları davranışlarında sergileme yeterliliği kazandırılması amaçlanır (MEB, 2018).
Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca (TTKB 2017) güncellenen müfredatta belirtilen kök
değerler şunlardır:
1. Adalet
2. Dostluk
3. Dürüstlük
4. Öz denetim
5. Sabır
6. Saygı
7. Sevgi
8. Sorumluluk
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9. Vatanseverlik
10. Yardımseverlik.
Çalışma kapsamında ele alınan kök değer yardımseverliktir. Maddi veya manevi ihtiyaçlarının
karşılayabilmek için her zaman başkalarının yardımına ihtiyaç duyan insanların ihtiyaçlarının
giderilmesi toplum hayatının devamı ve huzuru için önemlidir. İnsanlar, ihtiyacı olan diğer insanlara
yardımda bulunma eğilimindedir. Özellikle salgın hastalık, kuraklık, savaş gibi toplumun çoğunluğunu
etkileyen olaylar sırasında yardımseverlik çok daha önemli hale gelmektedir (Çetin, 2014).
Günümüz dünyasında insanların bireyselliğe önem vermesi ve fayda odaklı yaşamaları
kültürümüzün ve milletimizin önemli bir duygusu olan yardım duygusunu yıpratmaya başlamıştır.
İnsanlar yaşamış oldukları kaygıdan ötürü yardım etmek yerine yardıma muhtaç insanlar karşısında
tepkisiz kalabilmekteler. Maziden itibaren genlerimizde bulunan yardımseverlik değerini atiye
ulaştırmamız için yardıma muhtaçlara elinden geleni yapması için aileden başlayarak eğitimin her
kademesinde konu gündemde tutulmalıdır (Yılmaz, 2019). Eğitim amaçları ile belirlenen birey
davranışlarının oluşturulmasında çok önemli bir role sahip olan öğretmenler eğitim sürecinin
düzenleyicisi ve aynı zamanda eğitim sürecinin bir parçası olarak okulun en önemli unsurudur bu süreç
içerisinde öğretmenlerin sahip oldukları değerler öğrencileri etkilemektedir (Sarı, 2005). Günümüz
Türkiye’sinde bu değeri kuşaktan kuşağa aktarılması konusunda önemli bir görev alacak olan öğretmen
adaylarının yardım kavramına ilişkin nasıl bir algıya sahip olduğunu belirleme amacından yola çıkılarak
bu çalışma yapılmıştır.
2. Amaç
Metafor, bir kavram veya durumu sembolik olarak başka bir durum veya kavramla ifade etme
biçimi olarak tanımlanmaktadır. Birçok farklı disiplinde metaforla ilgili çalışmaların yapıldığı
görülmektedir. Toplum hayatını şekillendiren en büyük etkenlerden ve değerlerden olan yardım alma
ve yardım verme davranışı Türk kültüründe çok eski zamanlardan bu yana çok önemli bir yere sahiptir.
Bu değerin kuşaktan kuşağa aktarılması önem taşımaktadır. Günümüz Türkiye’sinde bu değeri
kuşaktan kuşağa aktarılması konusunda önemli bir görev alacak olan öğretmen adaylarının yardım
kavramına ilişkin nasıl bir algıya sahip olduğunu belirleme amacından yola çıkılarak yapılan bu
çalışmada, bireylerin yardım kavramına ilişkin metaforları toplanmış ve toplanan metaforlar belirli
kategoriler altında sınıflandırılarak bireylerin yardım kavramını algılama biçimleri ortaya
konulmuştur.
3. Gereç ve Yöntem
Çalışmada öğretmen adaylarının “yardım” kavramına ilişkin algılarını belirlemek için
araştırmacılar tarafından bir metafor cümlesi şablonu hazırlanmıştır. Bireylere “Yardım …… gibidir;
çünkü ……” şeklinde hazırlanan tümce verilmiş ve bireylerden bu tümceleri kendi algılama biçimlerine
göre tamamlamaları istenmiştir. Çalışmada 155 öğretmen adayına ulaşılmış, ayrıca adayların yardım
verme/alma davranışında bulunup bulunmadıkları, kendilerini ne kadar yardımsever gördükleri,
kendilerini yardım için neyin motive ettiğine ilişkin sorular da araştırmacılar tarafından hazırlanmış
demografik bilgi formunda katılımcılara sorulmuştur. Elde edilen veriler bir nitel analiz yöntemi olan
içerik analizi yoluyla incelenmiştir. Katılımcı ifadeleri doğrultusunda kodlama yapılmış; kodlardan yola
çıkarak temalara ulaşılmış ve temalar betimleyici istatistik yoluyla frekans ve yüzdeler halinde
sunulmuştur.
4. Bulgular
Tablo 1. Katılımcıların Cinsiyet Dağılımlarına İlişkin Bulgular
Cinsiyet
Sıklık
Erkek
42
Kadın
113
Toplam
155

Yüzde (%)
27,1
729
100,0

Tablo 1 incelendiğinde katılımcıların %27,1’ini (n=42) erkek öğretmen adaylarının, %72,9’unu
(n=113) ise kadın öğretmen adaylarının oluşturduğu görülmektedir.
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Tablo 2. Katılımcıların Yaş Dağılımlarına İlişkin Bulgular
Yaş
Sıklık
18-21
62
22-25
80
26-29
11
29 ve üstü
2
Toplam
155

Yüzde (%)
40,0
51,6
7,1
1,3
100,0

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların %40,0’ını (n=62) 18-21 yaş arası adayların, %51,6’sını (n=80)
22-25 yaş arası adayların, %7,1’ini (n=11) 26-29 yaş arası adayların, %2,0’ını (n=2) ise 29 yaş ve üstü
adayların oluşturduğu görülmektedir.
Tablo 3. Katılımcıların Öğrenim Gördükleri Bölümlerin Dağılımlarına İlişkin Bulgular
Bölüm
Sıklık
Yüzde (%)
Sınıf Öğrt.
72
46,5
PDR
83
53,5
Toplam
155
100,0

Tablo 3 incelendiğinde katılımcıların %46,5’inin (n=72) sınıf öğretmenliği programında öğrenim
gördüğü, %53,5’inin (n=83) ise PDR bölümünde öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır.
Tablo 4. Katılımcıların Daha Önce Yardım Etme Davranışı Dağılımlarına İlişkin Bulgular
Yardım Etme
Sıklık
Yüzde (%)
Evet
155
100,0
Hayır
0
0,0
Toplam
155
100,0

Tablo 4 incelendiğine tüm katılımcıların hayatlarında daha önce birine yardım ettiklerini ifade
ettikleri görülmektedir.
Tablo 5. Katılımcılarda Birine Yardım Etmede Etkili Olan Unsurun Ne Olduğuna İlişkin Kategoriler
Kategoriler
Frekans
%
Yardım etmede inancın etkili olduğu ifadeler
60
38,70
Yardım etmede olumlu duyguların etkili olduğu ifadeler
45
29,03
Yardım etmede bilişsel faktörlerin etkili olduğu ifadeler
46
29,67
Diğer
4
2,58
Toplam
155
100,0

Tablo incelendiğinde katılımcıların verdikleri cevapların 4 kategoride toplandığı görülmektedir.
Yardım etmede inancın etkili olduğu ana kategoride “inancım”, “ahlak”, “dinim” gibi ifadeler
yer almıştır. Toplamda 60 ifade bu kategori altında toplanmıştır. Bu ifadeler toplam ifadelerin
%38,70’ini oluşturmaktadır.
Yardım etmede olumlu duyguların etkili olduğu ana kategoride “mutlu etmek”, “mutlu olmak”,
“dünyayı güzelleştirmek”, “iyi bir insan olma umudu”, “insan sevgisi”, “huzur” gibi ifadeler yer
almıştır. Toplamda 45 ifade bu kategori altında toplanmıştır. Bu ifadeler toplam ifadelerin
%29,03’ünü oluşturmaktadır.
Yardım etmede bilişsel faktörlerin etkili olduğu ana kategoride “empati”, “karşı tarafın ihtiyacı
olması”, “insanlığın bir gereği”, “mantık”, “karşı tarafın yardım istemesi” gibi ifadeler yer
almıştır. Toplamda 46 ifade bu kategori altında toplanmıştır. Bu ifadeler toplam ifadelerin %29,67’sini
oluşturmaktadır.
Bir kategori altında toplanamayan 4 ifadeye de diğer kategorisi altında yer verilmiştir.
Tablo 6. Katılımcıların Birine Yardım Ettiğinde Hissettiği Şeyin Ne Olduğuna İlişkin Kategoriler
Kategoriler
Frekans
%
Din başlığı altında toplanan ifadeler
7
3,80
Mantık başlığı altında toplanan ifadeler
8
4,34
Pozitif duygular başlığı altında toplanan ifadeler
167
90,76
Diğer
2
1,08
Toplam
184
100,0
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Birine yardım ettiğinde neler hissedildiğine ilişkin ifadeler 4 kategori altında toplanmıştır.
Birine yardım ettiğinde neler hissedildiğine ilişkin din başlığı altında “cennete gideceğim
duygusu” “merhamet etmek” gibi ifadeler yer almıştır. Toplamda 7 ifade bu kategori altında
toplanmıştır. Bu ifadeler toplam ifadelerin %3,80’ini oluşturmaktadır.
Birine yardım ettiğinde neler hissedildiğine ilişkin mantık başlığı altında “bir işe yaramak”
“gerekeni yapma” gibi ifadeler yer almıştır. Toplamda 8 ifade bu kategori altında toplanmıştır. Bu
ifadeler toplam ifadelerin %4.34’ünü oluşturmaktadır.
Birine yardım ettiğinde neler hissedildiğine ilişkin pozitif duygular başlığı altında “doyum alma”
“mutluluk”, “huzur”, “sevinç”, “rahatlama” gibi ifadeler yer almıştır. Toplamda 167 ifade bu kategori
altında toplanmıştır. Bu ifadeler toplam ifadelerin %90,76’sını oluşturmaktadır.
Bir kategori altında toplanamayan 2 ifadeye de diğer kategorisi altında yer verilmiştir.
Tablo 7. Katılımcıların Daha Önce Yardım Alma Davranışı Dağılımlarına İlişkin Bilgiler
Yardım Alma
Sıklık
Yüzde (%)
Evet
151
97,4
Hayır
4
2,6
Toplam
155
100,0

Tablo 7 incelendiğinde katılımcıların %97,4’ünün (n=151) daha önce birisinden yardım aldıklarını
ifade ettikleri, %2,6’sının (n=4) ise daha önce birisinden yardım almadıklarını ifade ettikleri
görülmektedir.
Tablo 8. Katılımcıların Birinden Yardım Aldığında Hissettiği Şeyin Ne Olduğuna İlişkin Kategoriler
Kategoriler
Frekans
%
Olumlu Duygulanım
156
91,76
Olumsuz Duygulanım
8
4,70
Nötr
3
1,76
Toplam
170
100,0

Tablo incelendiğinde katılımcıların birinden yardım aldığında hissettiklerinin 3 kategoride
toplandığı görülmektedir.
Katılımcıların birinden yardım aldığında hissettikleri olumlu duygulanım başlığı altında “değerli
hissetmek”, “yalnız olmadığını hissetmek”, “minnet”, “rahatlama”, “sevinç”, “şükran” gibi ifadeler
yer almıştır. Toplamda 156 ifade bu başlık altında toplanmıştır. Bu ifadeler tüm ifadelerin %91.76’sını
oluşturmaktadır.
Katılımcıların birinden yardım aldığında hissettikleri olumsuz duygulanım başlığı altında “acziyet”
“yük” gibi ifadeler yer almıştır. Toplamda 8 ifade bu başlık altında toplanmıştır. Bu ifadeler tüm
ifadelerin %4,70’ini oluşturmaktadır.
Bir kategori altında toplanamayan 3 ifadeye de diğer kategorisi altında yer verilmiştir.
Tablo 9. Katılımcıların Kendilerini Yardımsever Tanımlama Dağılımlarına İlişkin Bulgular
Yardımsever
Sıklık
Yüzde (%)
Evet
128
82,6
Hayır
6
3,9
Kararsızım
21
13,5
Total
155
100,0

Tablo 9 incelendiğinde katılımcıların %82,6’sının (n=128) kendilerini yardımsever olarak
tanımlayabileceklerini ifade ettikleri, %3,9’unun (n=6) kendilerini yardımsever olarak
tanımlayamayacakları, %13,5’inin (n=21) ise bu konuda kararsız kaldıklarını ifade ettikleri
görülmektedir.
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Tablo 10. Katılımcıların Yardım Kavramına İlişkin Kullandıkları Metaforlara İlişkin Bulgular
Kategoriler
Frekans
%
Yardım kavramının iyileştiricilik ile tanımlayan metaforlar
43
26,06
Yardım kavramının bulaşıcılık ile tanımlayan metaforlar
41
24,84
Yardım kavramının karşılıklılık ile tanımlayan metaforlar
10
6,06
Yardım kavramının gerekliliğine vurgu yapan metaforlar
26
15,75
Yardım kavramının şaşırtıcılık ile tanımlayan metaforlar
9
5,45
Yardım kavramının sürekliliğine vurgu yapan metaforlar
13
7,87
Diğer
23
13,93
Toplam
165
100,0

Tablo 10 incelendiğinde katılımcıların yardım kavramına ilişkin kullandıkları metaforların 7
kategoride toplandığı görülmektedir.
Katılımcıların yardım kavramını iyileştiricilik ile tanımladıkları metaforlarda adayların yardım
kavramını bireyler üstünde olumlu etki bıraktığı, yardım eden ve edilen kişiye haz verdiği, mutluluk
sağladığına ilişkin ibareler yer almıştır.
Katılımcıların yardım kavramını iyileştiricilik ile tanımladıkları metaforlara örnek cümleler:
-Yardım ilaç gibidir, çünkü bir insanın çaresiz anına bir nebze çare olmaktır.
-Yardım paylaşmak gibidir çünkü yardım edilen kişi bu durumdan mutlu olur.
Katılımcıların yardım kavramını bulaşıcılık ile tanımladıkları metaforlarda yardımın paylaştıkça,
çoğaldıkça anlama kavuştuğu, bulaşıcı bir etkisi olduğuna dair ibareler yer almıştır.
Katılımcıların yardım kavramını bulaşıcılık ile tanımladıkları metaforlara örnek cümleler:
- Yardım suya atılan taş gibidir, çünkü dalga dalga yayılır.
- Bulaşıcı hastalık gibidir. Çünkü yardım ettikçe bulaşarak yayılır.
-Yardım domino taşları gibidir. Çünkü siz bir kişiye dokunduğunuzda o da başkasına dokunacaktır
ve muhteşem bir şölen böyle başlar.
Katılımcıların yardım kavramını karşılıklılık ile tanımlayan metaforlarda yardımın karşılıklı
olarak gerçekleştiğine, birine yardım edildiğinde bunun kendisine bir geri dönüşü olacağına dair
ibareler yer almıştır.
Katılımcıların yardım kavramını karşılıklılık ile tanımladıkları metaforlara örnek cümleler:
- Bumerang gibidir, çünkü elbet bir gün sana geri döner.
- Yardım karma gibidir çünkü sen farkına varmasan bile bir gün illaki karşılığını görürsün
Katılımcıların yardım kavramının gerekliliğine vurgu yapan metaforlarda yardımın hayat için bir
gereklilik olduğuna, hayatın bir olmazsa olmazı olduğuna dair ibareler yer almıştır.
Katılımcıların yardım kavramını gereklilik ile tanımladıkları metaforlara örnek cümleler:
-Yardım ağaç gibidir, çünkü oksijen olmadan yaşayamayız.
-Yardım vazife gibidir hem insani yönden hem İslami yönden yapmamız gereken görevimizdir.
-Bir yara bandı bir gibidir çünkü herkesin bir gün ihtiyacı olur.
Katılımcıların yardım kavramını şaşırtıcılık ile tanımladıkları metaforlarda yardımın bir anda
gelen bir sürpriz, bir hediye olduğunu belirten ibareler yer almıştır.
Katılımcıların yardım kavramını şaşırtıcılık ile tanımlayan metaforlara örnek cümleler:
- Yardım zamansız gelen dost gibidir, çünkü edenin de edilenin de yüreğini ısıtır.
- Yardım ışık ve mucize gibidir aniden gelir ve insanların dünyasını aydınlatır.
Katılımcıların yardım kavramının sürekliliğine vurgu yapan metaforlarda yardımın bir süreklilik
halini aldığını, yardım ettikçe bu davranışın daha da artacağına ilişkin ibareler yer almıştır.
Katılımcıların yardım kavramını süreklilik ile tanımlayan metaforlara örnek cümleler:
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-Tohum gibidir yaptıkça yapasınız gelir.
-Yardım küçük bir dere gibidir çünkü ucu kocaman sulara açılır.
-Okyanus gibidir çünkü hiçbir zaman yapmakla bitmez.
Bunların yanında 21 ifade bir başlıkta kategorilendirilememiştir. Bu ifadelerden ikisi yardım
kavramına olumsuz bir bakış sergilemekte, yardımın unutulmaya çok müsait olduğu, etkisinin uzun
sürmeyeceğine vurgu yapmaktadır. “Parfüm gibidir, biraz sonra unutulur.” “Yardım su gibidir yaparsın
gider.” cümleleri bu duruma örnek gösterilebilir.
5. Sonuç ve Tartışma
Ulaşılan bulgular doğrultusunda tema ve alt temalar frekans ve kategoriler halinde sunulmuştur.
Çalışma sonucunda bireylerin yardım metaforlarının genel anlamda olumlu temalar altında toplandığı
görülmektedir. Yardımın bireyler üstünde iyileştirici etkisi olduğu, bireye mutluluk, huzur verdiği,
hem yardım eden hem yardım edilen taraf için iyi hisler uyandırdığını ifade ettikleri görülmüştür.
Bireyleri yardım etmeye güdüleyen unsurlar incelendiğinde daha çok bireylerin “vicdan”
kavramını yazdıkları görülmüştür
Katılımcıların hepsinin daha önce bir yardım davranışında bulunduğunu belirttikleri, fakat yardım
alma davranışında 4 kişinin yardım almadıklarını belirttikleri görülmüştür.
Bireylerin birine yardım ettiğinde hissettikleri duyguların da daha çok olumlu duygular etrafında
toplandığı görülmüştür.
Katılımcıların büyük çoğunluğunun kendilerini yardımsever olarak tanımlayabileceklerini
belirttikleri görülmüştür.
Bireylerin birilerinden yardım aldıkları durumlarda da olumlu duygulanım ifadeleri ağırlıkta olsa
da birkaç katılımcı yardım aldıklarında “acziyet” yaşadıklarını, yardımı bir “yük” olarak tanımladıkları
görülmüştür.
Çalışma sonucunda yardım kavramına ilişkin genel olarak olumlu metaforların ortaya çıkması
çalışma grubunun PDR ve sınıf öğretmenliği gibi “yardım”ın, emeğin ön planda olan birer meslek grubu
olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çalışma farklı örneklem gruplarıyla ve farklı açık uçlu sorularla
tekrarlanabilir. Bunun yanında genel anlamda olumlu bakış açısıyla yaklaşılmasına karşılık yardım alma
durumunun bireylerde zayıflık, güçsüzlük gibi durumları çağrıştırması bir başka nitel çalışma konusu
olabilir.
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A New Hybrid Methodology for Forecasting Nonlinear Time Series
Assist. Prof. Dr. Ebrucan İSLAMOĞLU
Nevsehir Hacı Bektas Veli University, Turkey
ebrucanislamoglu@nevsehir.edu.tr
Abstract: In recent years, artificial neural networks (ANNs) have been used for forecasting in time series in
the literature. Although it is possible to model both linear and nonlinear structures in time series by using ANNs,
they are not able to handle both structures equally well. Therefore, the hybrid methodology combining ARIMA
and ANN models have been used in the literature. In this study, a new hybrid approach combining Elman' s
Recurrent Neural Networks (RNNs) and robust SMN models is proposed. The proposed hybrid approach is applied
to Canadian Lynx data and it is found that the proposed approach has the best forecasting accuracy.
Keywords: Robust SNM, Canadian Lynx data, Hybrid Method, Recurrent neural networks, Time series
forecasting

Doğrusal Olmayan Zaman Serileri Öngörüsü için Yeni Bir Melez Model
Özet: Son yıllarda, literatürde yapay sinir ağları (YSA) zaman serilerinde öngörü için kullanılmaktadır.
Zaman serilerinde yapay sinir ağlarını kullanarak doğrusal ve doğrusal olmayan yapıları modellemek mümkün
olmasına rağmen, yapay sinir ağları her iki yapının eşit bir şekilde üstesinden gelmemektedir. Bu nedenle,
literatürde ARIMA ve YSA modellerini birleştiren melez model kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Elman geri
düönüşümlü yapay sinir ağı ve güçlü tek çarpımsal nöron model birleştirilerek yeni melez bir yaklaşım
önerilmektedir. Önerilen melez yaklaşım Kanada Vaşak verisine uygulanmaktadır ve önerilen yaklaşımın en iyi
öngörü doğruluğuna sahip olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Güçlü SNM, Kanada Vaşak verisi, Melez Model, Geri dönüşümlü yapay ağlar, Zaman
serileri öngörüsü.
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1. Introduction
Various neural network architectures and learning methodologies have been used in the literature
for time series prediction. One of these models is conventional forecasting models. These models may
be inadequate to solve many data due to various assumptions that they require. In this respect,
artificial neural networks (ANN) do not include the assumptions valid for conventional forecasting
models. They are widely used as an alternative to conventional time series approaches. ANN is
generally defined as mathematical algorithms inspired by biological neural networks and can learn
from the samples and generalize them. It can be said that the most important feature of ANN is the
ability to learn from a source of information (data). Learning process of ANN is the process of finding
the best values of weights and this process is called as the training of ANN. Finding the best weights
in ANN can be considered as an optimization problem. The most used learning algorithms are Back
Propagation (BP) and Levenberg-Marquardt learning algorithms. However, the other methods used in
the training of ANN are heuristic algorithms such as particle swarm optimization, taboo search
algorithm. genetic algorithms and simulated annealing. The first ANN model was proposed by
McCulloch and Pitts (1943). The studies on ANN began with a single-layer neural network. Single-layer
neural networks consist of only the input and output layers and the output function of single-layer
neural networks are linear. However, it was not possible to solve a nonlinear problem with singlelayer neural networks. In later years multilayer perceptron (MLP) model was developed by Rumelhart
et al. (1986) in order to solve a non-linear problem. A MLP model consists of an input, one or more
hidden and an output layer. The main objective of the MLP model is to reduce the difference between
the output produced by the network and with the expected output of the network (error). In later
years, several ANN models were proposed by Basu and Ho (1999), Labib (1999), Plate (2000) and Zhang
et al. (2000). In addition to these types of ANN, there are some ANN models in the literature such as
generalized mean neuron model (GMN) proposed by Yadav et al. (2006) and geometric mean neuron
(G-MN) model proposed by Shiblee et al. (2010).
Table 1. Some Studies about the Subject
Zhang et al. (1998)
and Zhang (2003)

was reviewed the literature related to usage of neural network
for time series forecasting.

Yadav et al. (2007)

put forward single neuron multiplicative neuron model artificial
neural network (SMNMANN), introduced multiplicative neuron model
ANN (MNMANN) which has only one neuron in the hidden layer. This
kind of neural network is different from multilayer perceptron neural
network in aspect of the neuron model included. MNMANN is composed
of multiplicative neuron model instead of McCuloch&Pitts neuron
model. In multiplicative neuron model, aggregation function is not
additive but multiplicative. Hence, the output of MNMANN is a nonlinear function of multiplication of the inputs. This multiplicative
structure strengthens non-linearity characteristic of the model.
MNMANN uses less parameter than those employed by multilayer
perceptron neural networks since it has only one neuron in the hidden
layer.

Elman (1990)

The Elman neural networks is introduced by Elman in 1990. ERNN
have a mechanism in which neurons in context layer are fed from the
hidden layer. However, Elman neural networks do not exactly including
a MA term. To incorporate MA terms into ANN, the architecture should
have a recurrent feedback structure from output layer.

Jordan (1986)

suggested a recurrent architecture structure in which neurons in
context layer are fed from the output layer. Jordan’s recurrent
architecture structure is proper only for one step lag. However, it is a
well-known fact capability of using more than one step lag cause an
increase in forecasting performance of ANN.
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Giles et al. (2001),
Lin et al. (1998) and
Zemouri and Patic
(2010)

were proposed recurrent neural networks and they considered
prediction error feedback as like MA term.

Maia ve Carvalho
(2011)

introduces three approaches to the prediction of interval time
series. The first two approaches are based on multilayer artificial
neural networks and Holt exponential smoothing methods. The Holt
method is adapted to interval time series. The third approach is based
on a hybrid method, which combines the MLP and Holt models.
Consequently, the MLP, Holt and Hybrid can be successfully used in
predicting interval-valued time series and financial time series.

Xiong vd. (2017)

proposes a hybrid model framework for combining Holt’ and MSVR
for the interval time series for the prediction of interval time series.
According to the results, the proposed Holt'-MSVR interval is a
promising option for time series prediction.

Xiong vd. (2014a)

proposes an approach based on FA (firefly algorithm). This
approach is known as FA-MSVR. The proposed FA-MSVR method is a
promising alternative for the prediction of interval-valued financial
time series.

Xiong vd. (2014b)

proposed a new model skeleton by combining BEMD (Bivariate
Empirical Mode Decomposition) and SVR (Support Vector Regression).
This model is seen as a promising method for the estimation of
intermittent electricity demand.

Rodrigues ve Salish
(2015)

suggests threshold models for estimation and analysis of interval
time series in their studies. They propose a simple algorithm to obtain
the flattening parameters and the least square estimates of the
threshold.
The basis of estimates is also based on the proposed model. Besides
the prediction procedures based on the combination of different
models, it is also introduced in the methods for the analysis of the
predictive performance of the predictions. The proposed model is
useful for analysis of volatility dynamics.

Sun vd. (2018)

used the Interval Decomposition Ensemble (IDE) for crude oil price
estimation. A learning approach for forecasting crude oil price is
proposed by integrating bivariate empirical mode decomposition
(BEMD), range MLP (MLP') and range exponential smoothing method
(Holt'). Based on the experimental results, IDE learning approach has
performed better than some other models with different predictions
and different data frequencies.

Xiong T. vd. (2015)

expands with the vector error correction model (VECM) and
multiple output support vector regression (MSVR) [(VECM-MSVR)] to
predict the price of range-valued agricultural commodity features. The
results show that the proposed VECM-MSVR method is a promising
alternative for estimating the price of the range valued agricultural
commodity features.

Park H. and Sakaori P.
(2014)

uses MSVR (Multiple Output Support Vector Regression) which
consists of both peak and valley points in the form of range-valued
series. MA (Memetic Algorithm) feature based on the firefly algorithm
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which includes delayed loads as well as temperatures, is used to select
suitable input features among the candidates for feature. According to
the experimental results, the prediction of the proposed MSVR-MA may
be a promising alternative for the interval load estimation.

Papageorgiou E.I. and
Poczeta K. (2017)

suggests a two-stage prediction model for multivariate time series
prediction based on the capabilities of efficient structure optimization
algorithms and artificial neural networks (ANN) and extended
evolutionary fuzzy cognitive maps (FCM). The benefits of the new twostep approach are demonstrated through experimental analysis.

Yun et al. (2008)

used the RBF network-based method for load forecasting. They
combined a neural network and a fuzzy system for STLF (Short-Term
Load Forecasting) in the real-time price environment. They introduced
an adaptive neural fuzzy inference system to adjust the forecasting
results according to the change of the latest electiricty price.

Both theoretical and empirical findings in the literature show that combining different methods
can be an affective and efficient way to improve forecasts. Therefore, hybrid ARIMA and ANNs
methods have been used for modeling both linear and nonlinear patterns equally well. Pai and Lin
(2005) proposed hybrid ARIMA and support vector machines model. Tseng et al. (2002) combined
seasonal time series ARIMA model and feedforward neural network (FNN). Zhang (2003) proposed a
hybrid ARIMA and FNN model, composed of linear and nonlinear components as follows:

yt = Lt + N t

(1)

where yt denotes original time series, Lt denotes the linear component and N t denotes the
nonlinear component. Linear component is estimated by ARIMA model and residuals obtained from
the ARIMA model.

et = yt − Lˆt ,
are estimated by FNN. Here

(2)

L̂t is the forecasting value for time t of the time series yt by ARIMA.

Zhang (2003) claims that any ARIMA model can be selected for the data as this does not affect the
final forecast accuracy. With n input nodes, the ANN model for the residuals can be written as,

et = f (et −1 , et − 2 ,...et − n ) +  t

(3)

Figure 1. A common structure of an Elman recurrent network
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where f is a nonlinear function determined by the FNN and

 t is the random error. The estimation

of et by Pai and Lin (2005) will yield the forecasting of nonlinear component of time series, N t . By
this way, forecasting values of the time series are obtained as follows:

yˆt = Lˆt + Nˆ t

(4)

In the next section, we modify Zhang's hybrid approach mentioned above. To obtain

N̂ t , we

propose to use ERNN instead of FNN. In Section 3, the proposed hybrid method is applied to Canadian
lynx data which is also used in Zhang (2003) and Kajitani et al. (2005). By this way, we can compare
the forecasting accuracy of the proposed method with the alternative methods. In the last section,
we discuss the results of the application.
ABC Algorithm for training SNM Models
Step 1. The number of food sources (SN) and limit value are determined.
𝑗

𝑗

Step 2. Initial food source locations are randomly generated from (𝑧𝑚𝑖𝑛 , 𝑧𝑚𝑎𝑥 ) interval.
Step 3. Fitness function values are calculated for each food source. Fitness function is root of
mean square error (RMSE) value that is calculated by using locations of the source. The locations of
source can be used as weights and biases for MNM-ANN.
Step 4. Sending employed bees to the food source locations.
New food source vi is obtained by using (5). To calculate 𝑣𝑖𝑗 location, a neighbor source (kth ) is
randomly selected. The jth location of the new source are obtained from (5). Other locations of the
new source are taken by ith source.
𝑣𝑖𝑗 = 𝑧𝑖𝑗 + ∅𝑖𝑗 (𝑧𝑖𝑗 − 𝑧𝑘𝑗 )

(5)

The fitness function value is calculated for the new source. If the fitness value of the new source
is bigger than the ith source, failure counter of this source is increased by one. Otherwise, the new
source is taken as ith source and the failure counter is set to zero.
Step 5. Onlooker bee stage is applied. The probability values are calculated by using (6).
1/𝑓𝑖

𝑝𝑖 = ∑𝑆𝑁

𝑗=1 1/𝑓𝑗

(6)

Onlooker bees are sent to the sources according to their probabilities. If any source have high
probability, this source will be visited more by the onlooker bees.
Step 6. The best food source is determined and saved.
Step 7. All food sources are checked and exhausted sources are determined. If failure counter is
bigger than limit value for a source, this source can be considered as exhausted source. For each
exhausted source, a scout bee is employed. The locations of new source is randomly generated from
𝑗
𝑗
(𝑧𝑚𝑖𝑛 , 𝑧𝑚𝑎𝑥 ) interval instead of the exhausted source. The failure counter is set to zero for the new
source.
Step 8. Stopping conditions are checked. If the stopping conditions are met, skip to step 9.
Otherwise, back to step 4.
Step 9. The best food source is taken as the solution.
Elman Artıfıcıal Neural Network Model (Rnns)
The RNNs is a simple recurrent neural network. The RNNs is introduced by Elman in 1990 [Elman,
1990]. Elman neural network consists of an input layer, a hidden layer and an output layer. The RNNs
is similar to a three layer feed forward neural network. On the other hand, it has a context layer.
This layer feeds back the hidden layer outputs in the previous time steps. The neurons contained in
each layer are used to propagate information from one layer to another. The dynamics of the change
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in hidden state neuron activations in the context layer is as follows [Chandra R.; Zhang M.J., 2012 ;
Cacciola M.; Megali G.; Pellicano D.; Morabito F.C., 2012].
K

J

k =1

j =1

Si (t ) = g (Vik S k (t − 1) + Wij I j (t − 1)

S K (t )

I (t )

(7)

W

V

and j
denote the output of the context state and input neurons. ik and ij denote
their corresponding weights. g(.) denotes logistic transfer function or linear transfer function. A
common structure of an Elman network is shown in Figure 1 [Wang J.; Zhang W.; Li Y.; Wang J.; Dang
Z., 2014]. Elman recurrent network model is shown in Figure 1.
Yadav et al. (2007) have been proposed a multiplicative neuron model based on polynomial
structure.
Sıngle Multıcatıve Neuron (Snm) Models
Yadav et al. (2007) was firstly proposed MNM-ANN or SNM models. The architecture of MNM-ANN
is given Fig. 1. 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑚 are inputs of MNM-ANN.

Figure 2. Architecture of MNM-ANN
Ω(𝑥, Θ) is aggregation function and it has multiplicative structure. In MNM-ANN architecture,
there is only one neuron and its output is calculated as below:
net = Ω(𝑥, Θ) = ∏𝑚
𝑖=1(𝑥𝑖 𝑤𝑖 + 𝑏𝑖 )

(8)

where Θ = (𝑤1 , 𝑤2 , ⋯ , 𝑤𝑚 , 𝑏1 , 𝑏2 , ⋯ , 𝑏𝑚 ) and 𝑤𝑖 , 𝑏𝑖 , (𝑖 = 1,2, ⋯ , 𝑚) are weight and bias for ith input,
respectively. The activation function (𝑓) was selected as logistic activation function in Yadav et al.
(2007). The logistic activation function can be given as follow:
𝑓(𝑛𝑒𝑡) =

1
1+𝑒 −𝑛𝑒𝑡

(9)

The output of MNM-ANN can be calculated as 𝑦 = 𝑓(𝑛𝑒𝑡). Although Yadav et al. (2007) utilized
back propagation algorithm for training MNM-ANN, it can be performed by using particle swarm
optimization. Zhaou and Yang (2009) and Samanta (2011) used particle swarm optimization to train
multiplicative neuron based neural network. Particle swarm optimization (PSO) was firstly proposed
in Kenedy and Eberhart (1995).
2. The proposed hybrid method
Single Multıcatıve Neuron (SMN) models were introduced by Yadav et al. (2007). One type of
recurrent neural networks is ERNN which was introduced by Elman (1990). According to the general
principle of the recurrent networks, there is a feedback from the outputs of some neurons in the
hidden layer to neurons in the context layer which seems to be an additional input layer. In the case
of comparison with other type of multilayered network, the most important advantage of ERNN is a
robust feature extraction ability, which provides feedback connections from the hidden layer to a
context layer (Seker et al., 2003). The proposed method also eliminates seasonality and trend. The
structure of an ERNN is illustrated in Fig.1.
Zhang (2003)' s hybrid approach uses FNN to estimate N t in equation (1). Since ERNN contains
the context layer, it is certain that using ERNN, instead of FNN, can improve forecasting accuracy.
Therefore, a new hybrid approach as follows:
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Step 1. Robust SMN models models are used to analyze the linear part of the problem. That is,

L̂t is obtained by using robust SMN models.
Step 2. ERNN model is developed to fit the residuals from robust SMN models. That is,

N̂ t is

obtained by using ERNN.
Step 3. Using equation (4), forecasts of the hybrid method are obtained by adding the estimates
of linear and nonlinear components of the time series, found in Step 1 and Step 2, respectively.
3. Application
The proposed hybrid method is applied to Canadian lynx data consisting of the set of annual
numbers of lynx trappings in the Mackenzie River District of North_West Canada for the period from
1821 to 1934. Canada lynx data, which is plotted in Figure 3, was also examined by Zhang (2003) and
Kajitani et al. (2005), beyond the other various studies in the time series literature. We would like to
note that we use the logarithms (to the base 10) of the data in the analysis. The proposed hybrid
method is applied to the data as follows:
Firstly, SNM model is used for estimating linear part of the problem. The Canadian lynx data
shows a periodicity of approximately 10 years. We check that this model satisfies all statistical
assumptions such as no autocorrelation, homoskedasticity, etc. using Box_Pierce and White Tests.
Secondly, residuals obtained from SNM model are estimated by the ERNN model. Note that the
residuals are divided into training set (100 data points) and test set (last 14 data points). Number of
input nodes is varied from 1 to 12, number of hidden layer nodes is also varied from 1 to 12 and by
this way 114 architectures are examined totally. The most appropriate ERNN architecture is found 33-1. Thirdly, forecasts of last 14 years were obtained using the proposed hybrid method. Finally, these
forecasting values for last 14 years are shown in Fig. 4. Solid line represents the original time series
data and dot line represents the forecasts. The mean square error (MSE) values for the last 14
observations of the proposed approach, Zhang (2003) and Kajitani et al. (2005) are summarized in
Table 2. MSE can be calculated by using formula given in below.
MSE =

2
∑n
t=1(Actualt −Forecastt )

n

(10)

where “ntrain” is length of training data, 𝑥̂𝑡 is forecast for 𝑡 𝑡ℎ observation of time series.
It is observed from Table 2 that the MSE of the proposed method is the smallest. Thus, it is
concluded that the proposed approach has the best forecasting values for this widely used data.
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Figure 3. Canadian lynx data series (1821-1934)
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Figure 4. Analyzing the data with Snmabc-Hybrid model
Table 1. Canadian lynx data forecasting results

Method
FNN
Hybrid
SETAR
Hybrid

Tseng et al. (2002)
Zhang (2003)
Kajitani et al. (2005)
Proposed (Smnabc-Eann)

MSE
0.020
0.017
0.014
0,011
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Figure 5. Hybrid prediction of Canadian lynx data
Finally, these forecasting values for last 10 years are shown in Fig. 5. Red line represents the
original time series data and blue line represents the forecasts. The mean square error (MSE) values
for the last 10 observations of the proposed approach, Zhang (2003) and Kajitani et al. (2005) are
summarized in Table 1. It is observed from Table 1 that the MSE of the proposed method is the
smallest. Thus, it is concluded that the proposed approach has the best forecasting values for this
widely used data.
4. Conclusions
The author proposed to use a hybrid model (SNM-ERNN) that combines the time series SNM model
and the neural network ERNN model to predict time series data. The results showed that SNM-ERNN
is superior to other models in the literature of canadian lynx time series data. The MSE was all the
lowest for the SNM-ERNN model. Since artificial neural networks (ANN) can model both nonlinear and
linear structures of time series, using ANN can give better results than other methods in forecasting.
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Therefore, in the literature, there have been many studies in which time series are solved by using
ANN in recent years. One type of ANN is recurrent neural network and one of the recurrent nets is
ERNN. Statisticians have studied to obtain better forecasts for long years and by these studies hybrid
methods have been improved in the literature. In this paper, the author considers that using ERNN
instead of FNN in Zhang's hybrid method should improve the forecasting accuracy. Therefore, the
author propose a hybrid SNM and recurrent neural network model. It is observed that the proposed
method yields better result than other methods for Canadian lynx data. It is well known that
forecasting accuracy of ERNN is better than FNN, because of containing a context layer. Since ERNN
is used in the proposed hybrid approach, as expected this approach is found better than Zhang (2003)'
s hybrid approach. In the future work we hope to increase the forecasting accuracy by changing the
type of ANN used in hybrid methods such as Jordan recurrent neural networks.
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CERN Büyük Hadron Çarpıştırıcısı
Dr.Çağın KAMIŞÇIOĞLU, gunesc@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Özet: CERN, evrenin nasıl ve nelerden oluştuğunu, nasıl çalıştığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu
amacı gerçeleştirmek için çok teknolojik, ileri düzeyde ve büyük ölçekte laboratuvarlar, tesisler gerekmektedir.
CERN, araştırmacılara bu benzersiz parçacık hızlandırıcı tesisleri yelpazesini sunarak insan bilgisinin sınırlarını
ilerletmek için büyük bir adım atmıştır. Bunlardan bir tanesi de Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ‘dır.Büyük Hadron
Çarpıştırıcısı (LHC) dünyanın en yeni ve en büyük parçacık hızlandırıcısı olup yirminci yüzyılın başlarından itibaren
teknolojik ilerlemelerin kaynağı olarak sayılmaktadır. Deneyde protonlar evrende erişilebilen en yüksek hız olan
ışık hızına çok yakın bir hızla hızlandırılmakta sonrasında kafa kafaya çarpıştırmaktadır. 2012 yılında Büyük
Hadron Çarpıştırıcısı higgs bozonunu keşfetmesi ile Standart Model’ e büyük bir katkıda bulunmuştur. Aynı
zamanda karanlık madde ve karanlık enerji ile ilgili bilgilerimiz de sınırlıdır. Bildiğimiz ve tüm yıldızları ve
galaksileri oluşturan madde, evrenin içeriğinin sadece% 4'ünü oluşturmaktadır. Arama hala karanlık madde (% 23)
ve karanlık enerjiden (% 73) sorumlu parçacıkları bilmemekteyiz. Bu nedenle Büyük Hadron Çarpıştırıcısı bu
soruları da cevaplamayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda süpersimetri ve kuark-gluon plazması gibi konulardaki
sorulara da cevap aramaktadır. Yaklaşik 27km’lik bir alana yayılmiş olan devasa makinalar ile çalışan deney aynı
zamanda içersinde 7 farklı amaçla oluşturulan deneyi de kapsamaktadır. Günümüzde halen aktif bir şekilde
çalışan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, bu çalışmada tasarımı, teknolojisi, bilime katkıları yönüyle
değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, CERN, Standart Model

CERN Large Hadron Collider
Abstract: CERN aims to reveal how and what the universe consists of, how it works. To achieve this goal,
very technological, advanced and large-scale laboratories and facilities are required. CERN has taken a major
step forward in advancing human knowledge by offering researchers this unique range of particle accelerator
plants. One of them is the Large Hadron Collider. The Large Hadron Collider (LHC) is the world's newest and
largest particle accelerator and has been counted as the source of technological advances since the early
twentieth century. In the experiment, protons are accelerated at a speed very close to the speed of light, which
is the highest speed available in the universe, and then collides head-on. In 2012, the Large Hadron Collider
made a great contribution to the Standard Model with his discovery of the higgs boson. Our knowledge of dark
matter and dark energy is also limited. The substance we know and make up all the stars and galaxies is only 4%
of the content of the universe. We still do not know about dark matter (23%) and particles responsible for dark
energy (73%). For this reason, the Large Hadron Collider aims to answer these questions as well. It is also seeking
answers to questions on issues such as supersymmetry and quark-gluon plasma. The experiment, which works
with huge machines spread over an area of approximately 27 km, also includes the experiment created with 7
different purposes. The Large Hadron Collider, which is still actively working today, was evaluated in this study
in terms of its design, technology, and contributions to science.
Keywords: Large Hadron Collider, CERN, Standard Model.
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1. Giriş
İnsanoğlu merak duygusu sayesinde kendini ve evreni keşfetmeyi başarmış ve başarmaktadır.
Dünyanın yuvarlak olduğunu, uzayı, yıldızları, elektriği, manyatizmayı, atomaltı parçacıkları merak
ederek bulmuş, keşfetmiştir. Merak bilimin temelidir.Albert Einstein kendisinden bahsederken “Hiçbir
özel yeteneğim yok; yalnızca merak tutkusu olan bir insanım.” demiştir. CERN’ün ve insanlığın
geleceği yine merak duygusudur.
CERN’de ilk laboratuvarlar kurulduğunda maddenin yapı taşi çok iyi bilinmiyordu. Çeşitli teoriler
vardı ancak deneysel kanıtlar olmadığı için ispatlanamıyordu. 1960'larda zayıf kuvvet ve
elektromanyetik kuvveti açıklamak için teoriler geliştirildi.1970’lerde, ise bir CERN deneyi, ilk
deneysel kanıtı getirdi ve 1980'lerde, zayıf kuvvetin taşıyıcıları olan W ve Z parçacıklarının keşfi
teorinin doğrulanmasını sağladı. Şimdi biliyoruz ki evrendeki görünür maddelerin, davranışları dört
ayrı kuvvet tarafından yönetilen oldukça az sayıda parçacıktan oluşmaktadır. CERN ise bu anlayışa
ulaşmada hayati bir rol oynamıştır.
CERN, evrenin nasıl ve nelerden oluştuğunu, nasıl çalıştığını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Bu amacı gerçeleştirmek için çok teknolojik, ileri düzeyde ve büyük ölçekte laboratuvarlar, tesisler
gerekmektedir. CERN, araştırmacılara bu benzersiz parçacık hızlandırıcı tesisleri yelpazesini sunarak
insan bilgisinin sınırlarını ilerletmek için büyük bir adım atmıştır. CERN’de dünyanın her yerinden
milletlerden yaklaşık 2500 kişi istihdam edilmektedir (Gagnon, P. 2016).
2. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı
CERN’de yeralan LHC, “Büyük Hadron Çarpıştırıcısı” anlamına gelmektedir. Yaklaşık 27 km’lik bir
alanı kapladığı için ”büyük” ifadesi kullanılmıştır. Hızlandırlan parçacıklar protonlar ve iyonlar olduğu
için “hadron” denilmiş ve bu parçacıklar zıt yönlerde hareket eden iki ışını oluşturmakta ve makinenin
iki halkasının kesiştiği dört noktada çarpıştığı için “çarpıştırıcı” ifadesi kullanılmıştır.

Şekil 1. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (https://home.cern/science/accelerators/large-hadron-collider.)
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda yedi deney bulunmaktadır. Bunlar, ALICE, ATLAS, CMS, LHCb,
LHCf, TOTEM ve MoEDAL’dir. Şekilde de görüldüğü üzere ALICE, ATLAS, CMS ve LHCb, LHC kirişlerinin
dört çarpışma noktası etrafında inşa edilmiş dört büyük yeraltı mağarasında kurulan büyük
deneylerdir. TOTEM, CMS etkileşim noktasına yakın, LHCf ATLAS ve MoEDAL ise LHCb dedektörüne
yakındır. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı deneyleri saniyede 30 milyon kez veri sağlayan yaklaşık 150
milyon sensöre sahiptir. Filtrelemeden sonra saniyede birkaç yüz çarpışma meydana gelir. Dört
deneyin hepsinden gelen veri akışı birkaç GB / s olup, yılda yaklaşık 50.000 000 GB (= 50 PB) üretir ve
her yıl yaklaşık 12 km yüksekliğinde yaklaşık 10 milyon standart DVD yığınına karşılık gelir. Bu
muazzam miktarda veriye dünyadaki binlerce bilim adamı tarafından erişilmekte ve analiz
edilmektedir ((https://home.cern/science/accelerators/large-hadron-collider.) (LHC Guide, 2017)
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Şekil 2. CERN’ün hızlandırıcı kompleksi (https://home.cern/science/accelerators/large-hadroncollider.)
2.1. Neden büyük, hadron, çarpıştırma?
Bir hızlandırıcının boyutu, elde edilebilecek maksimum enerji ile ilgilidir. Bir çarpıştırıcı
durumunda, bu aynı zamanda makinenin yarıçapının ve parçacıkların yörüngelerinde tutan manyetik
alanın gücünün bir fonksiyonudur. LHC, önceki büyük hızlandırıcı LEP için inşa edilen 27 km'lik tünelini
yeniden kullanmaktadır. Yeraltında bulunan bu tünel ek olarak, radyasyon için iyi bir koruma
sağlamaktadır. Tünelin çevresi, mıknatısların, boşlukların ve makinenin diğer önemli unsurlarının
bulunduğu bölümler ile proton ışını başına 7 TeV tasarım enerjisini belirleyen ana parçaları temsil
etmektedir.
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (BHÇ), protonlar veya kurşun iyonları olan hadron olan aynı türden iki
parçacık demetini hızlandırır. Bir hızlandırıcı sadece belirli türdeki parçacıkları hızlandırabilir: ilk
olarak ivmelendirilmeleri gerekir sonrasında demet, sadece yüklü parçacıkları etkileyebilen
elektromanyetik cihazlarla kontol edilir ve özel durumlar dışında parçacıkların kararlı olmaları
gerekmektedir. Bu durumda pratik olarak hızlandırılabilecek parçacıklar elektronlara, protonlara ve
iyonlara ve bunların tüm antiparçacıkları ile sınırlıdır. Bu nedenle, dairesel hızlandırıcılarda, en
yüksek enerjili çarpışmaları elde etmek için büyük parçacıkları hızlandırmak daha etkilidir. Karşılıklı
ışınların çarpıştığı bir çarpıştırıcının, bir ışının sabit bir hedefle çarpıştığı diğer hızlandırıcı türlerine
göre büyük bir avantajı vardır. İki ışın çarpıştığında, çarpışmanın enerjisi iki ışının enerjilerinin
toplamıdır. Sabit bir hedefe çarpan aynı enerji ışını çok daha az enerji çarpışmasına neden olmaktadır.
LHC’de her proton ışını maksimum 7 TeV enerjisine sahiptir, bu nedenle iki proton demeti
çarpıştığında çarpışma enerjisi 14 TeV olmaktadır. Günümüzde daha önce herhangi bir laboratuvarda
bu çarpışma enerjisine daha önce ulaşılamamıştır.
Enerji toplanması, parçacık çarpışmalarını bu kadar özel yapan şeydir. Ellerinizi çırptığınızda,
BHÇ'deki protonlardan çok daha yüksek, ancak elinizin tüm alanına dağıldığından çok daha az
konsantre bir enerjide bir 'çarpışma' yaparsınız (LHC Guide, 2017).
2.2. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın ana hedefi
Geçen son 50 yılda bilimadamları maddeni temel bilesenlerini ve onlara etki eden kuvvetleri ifade
eden çok özel bir teori olan Standart Model’i geliştirdiler. Bu model bu zamana kadar gözlenen
parçacıları kendi özelliklerine göre sınıflamamıza yardımcı oldu. Model, deney ve teori arasında bir
köprü görevi üstlenerek 2 fikre dayanmaktadır.
Bütün maddeler temel parçacıklardan oluşmuştur,
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Temel parçacıklar birbirleri ile başka parçacıkları değiştokuş ederek etkileşmektedir.
Bu alanda yaklaşık 100 yıllık bir araştırma sonucu doğada 12 temel parçacık olduğunu biliyoruz
ve bu temel parçacıkları da Şekil 2’de gösterildiği gibi leptonlar kuarklar olarak 2 gruba ayırmaktayız.
Evreni şu anki anlayışımız birçok tanımı yapsa da eksik parçalar halen bulunmaktadır. Standart
Model bize bu konuda oldukça yardımcı olmakta ve parçacık fiziği hakkındaki mevcut bilgilerimizi
özetlemektedir. Standart Model birçok deneyle test edilmiştir ve daha önce keşfedilmemiş
parçacıkların varlığını da tahmin etmede özellikle başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte
birçok çözülmemiş soru halen cevap aramaktadır ve Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ise bu soruları
cevaplamayı hedeflemektedir.
Çözülmesi beklenen sorulardan bir tanesi de kütlenin kökenidir. Standart Model, kütlenin
kökenini açıklamakta zorlanmaktadır. Bazı parçacıkların neden çok ağır olduğu, bazılarının da kütlesiz
olması açıklanamamaktadır. Bu durumu anlamak isteyen teorisyenler Robert Brout, François Englert
ve Peter Higgs bu sorunu çözmek için bir öneride bulunmuşlardır. Brout-Englert-Higgs mekanizması,
şimdi evreni kaplayan “Higgs alanı” olarak adlandırılan görünmez bir alanla etkileşime girdiklerinde
parçacıklara kütle verir. Higgs alanı ile yoğun bir şekilde etkileşime giren parçacıklar ağır, zayıf
etkileşimleri olan parçacıklar ise hafiftir ((https://home.cern/science/accelerators/large-hadroncollider.)

Şekil 2. Standart Model Parçacıkları (https://fizikolog.net/cern/standart.html.)
1980'lerin sonlarında fizikçiler Higgs alanı ile ilişkili parçacık olan Higgs bozonunu aramaya
başladılar. 4 Temmuz 2012'de, CERN'in Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndaki ATLAS ve CMS deneyleri, her
biri 125 GeV civarında kütle bölgesinde yeni bir parçacık gözlemlediklerini açıkladı. Şekil 3 ‘de verilen
bu parçacık Higgs bozonu ile tutarlıdır, ancak Standart Model tarafından öngörülen Higgs bozonu olup
olmadığını belirlemek için daha fazla çalışma gerekecektir. (LHC Guide, 2017)
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Şekil 3. LHC'deki protonlar arasındaki çarpışmalardan aday Higgs bozonu olayları. Resim: CMS /
ATLAS / CERN. (https://en.wikipedia.org/wiki/Higgs_boson)
3. Tartışma ve Sonuç
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı higgs bozonunu keşfetmesi ile Standart Model’ e büyük bir katkıda
bulunmuştur. Aynı zamanda karanlık madde ve karanlık enerji ile ilgili bilgilerimiz de sınırlıdır.
Bildiğimiz ve tüm yıldızları ve galaksileri oluşturan madde, evrenin içeriğinin sadece %4'ünü
oluşturmaktadır. Arama hala karanlık madde (%23) ve karanlık enerjiden (%73) sorumlu parçacıkları
bilmemekteyiz. Bu nedenle Büyük Hadron Çarpıştırıcısı bu soruları da cevaplamayı amaçlamaktadır.
Ek olarak Süpersimetri olarak bilinen ve bildiğimiz standart parçacıkların daha büyük ortaklarının
varlığını hipotez eden bir teori iıçn halen bir kanıt aranmaktadır. Bu konu da yine Büyük Hadron
Çarpıştırıcısı tarafından incelenmektedir.
Proton-proton çalışmalarına ek olarak, LHC'deki ağır iyon çarpışmaları, erken evren'de 'kuarkgluon plazması' adı verilen maddenin durumuna bir pencere sağlayacaktır. Bu nedenle evrenin
başlangıcı ile ilgili de bilgiler sağlaması beklenmektedir.
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Günümüz Temel Araştırmalarının İnsanlığa Katkıları
Dr.Çağın KAMIŞÇIOĞLU, gunesc@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Özet: Çevremizde gördüğümüz cisimler sürekli kendi formlarında nasıl durmaktadır? Maddenin en küçük
yapıtaşı nedir? Bu sorular yüzyıllardır bilimadamları tarafından cevaplanmaya çalışılmıştır. 2500 yıl önce
Democritus ve yunan filizofar tarafından atom fikri ortaya atılmıştı ve parçalanamayan en küçük yapıtaşı olarak
tanımlanmıştı. O zamanlar yeterli teknoloji ve ortam bulunmadığı için teoride kalan hesaplamalar, yerini gelişen
ve değişen teknolojik şartlar sayesinde çeşıtli deneylere bırakmiş ve günümüzde madde ile ilgili bilgilerimizin
artmasına neden olmuştur. Ancak atomaltı dünyasını keşfetmek hiç de kolay bir iş değildir. Günümüzdeki
yaşantımızı gerçekte geçmişte elde edilen araştırma sonuçları üzerine kurmaktayız.Yüzyıllar önce fizikçiler
tarafından atom, elektronlar ve elektromanyetik dalgalar üzerinde yapılan çalışmalar bugün hayatlarımızı
inanılmaz derecede değiştirmiştir. Günümüzde parçacık fiziğinde yapılan temel araştırmalar oldukça
etkileyicidir. Sadece alanda çalışan bireylerin değil gelişmeler toplumun geri kalanı tarafından da takip
edilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada günümüzde faaliyetlerini aktif bir şekilde devam ettiren CERN’den
örnekler verilecektir. Dünyadaki tüm fizik laboratuvarları son derece uzmanlaşmış bir işgücü oluşturulmasına
katılmaktadır. Örneğin, 2500 çalışanının yanı sıra CERN, 10.400 araştırmacı, doktora öğrencisi, mühendis ve
teknisyeni araştırmaya davet ediyor. Böylece 101 farklı milletten ve 67 ülkeye bağlı farklı enstitülerden gelen
insanlar burada birleşmektedirler. Tasarlanan ve hayata geçen deneyler sayesinde insanlıga ve bilime büyük
katkılar sağlanmaktadır.Bu çalışmada temel araştırmaların ekonomik açıdan, teknolojinin gelişmesi açısından, iş
gücüne katkısı açısından katkıları incelenmiş ve sonuçlar sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Temel araştırmalar, CERN, Standart Model

Contribution of Today's Basic Research to Humanity
Abstract: How do the objects we see around us constantly look in their own forms? What is the smallest
building block of matter? These questions have been tried to be answered by scientists for centuries. 2500 years
ago, the idea of atoms was introduced by Democritus and the Greek filizofar, and it was described as the smallest
building block that cannot be broken apart. Since there was not enough technology and environment at the time,
the calculations left in theory left their place to various experiments thanks to the developing and changing
technological conditions and today, our knowledge about the matter increased. However, exploring the
subatomic world is no easy task. We are building our present life on the results of the research actually obtained
in the past. Studies conducted on atoms, electrons and electromagnetic waves by physicists centuries ago have
changed our lives incredibly today. Today, basic research in particle physics is quite impressive. Developments
are followed not only by individuals working in the field but also by the rest of the society. Therefore, in this
study, examples from CERN, which actively continues its activities today, will be given. All physics laboratories
around the world are involved in creating a highly specialized workforce. For example, CERN, along with 2500
employees, invites 10,400 researchers, doctoral students, engineers and technicians to research. Thus, people
from 101 different nations and 67 different institutions from different countries are united here. Thanks to the
experiments designed and implemented, great contributions are made to humanity and science. In this study,
the contributions of basic researches in terms of economic, technological development, contribution to the
workforce are examined and the results are presented.
Keywords: Basic Research, CERN, Standard Model.
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1.Giriş
Çevremizde gördüğümüz cisimler sürekli kendi formlarında nasıl durmaktadır? Maddenin en küçük
yapıtaşı nedir? Bu sorular yüzyıllardır bilimadamları tarafından cevaplanmaya çalışılmıştır.
2500 yıl önce Democritus ve Yunan filizofar tarafından atom fikri ortaya atılmıştı ve
parçalanamayan en küçük yapıtaşı olarak tanımlanmıştı. Zamanla gelişen ve değişen teknoloji çeşıtli
deneylerin yapımına olanak sağlamış ve madde ile ilgili bilgilerimiz artmıştır. Ancak atomaltı dünyasını
keşfetmek hiç de kolay bir iş değildir.
19.yy’dan önce atom çekirdeğinde proton ve nötrondan çevresinde ise bir elektron bulutundan
oluşan bir yapı olarak biliniyordu. Anlaşıldı ki atomu incelemek için parçalamak gerekmekte ancak
bunun için çok yüksek enerjilere ihtiyaç duyulmaktaydı.
19.yy bilimadamları atom olarak bildiğimiz ve bölünemeyen en küçük yapıtaşını da oluşturan daha
küçük bileşenler olduklarını söylediler. Bu durumda madde atomlardan oluşmakta ve ancak atomlar
temel yapıtaşları olmaktan çok, daha küçük yapıtaşlarından oluşan karma yapılar olarak
tanımlanmaktadır.
Buna göre elde edilen araştırmalar sonucu bilgi birimimiz artmakta, tanımlarımız değişmekte,
yeni teoriler gündeme gelmekte ve yeni araştırmaların önü açılmaktadır.
Günümüzdeki yaşantımızı
kurmaktayız.

gerçekte

geçmişte elde edilen araştırma sonuçları üzerine

Yüzyıllar önce fizikçiler tarafından atom, elektronlar ve elektromanyetik dalgalar üzerinde
yapılan çalışmaların hayatlarımız üzerindeki inanılmaz etkisini kim tahmin edebilirdi?
Elektron ve elektromanyetizma üzerine yapılan araştırmalar elektronik, telekomünikasyon ve
bilgisayarlar gibi alanların oluşmasına ve gelişmesine yol açmıştır. Bugün cebimizdeki cep telefonu ile
arama yapabiliyor, yön bulabiliyor ve fotoğraf çekebiliyor isek, önceki yüzyıllarda fizikçiler tarafından
yapılan çalışmalar sayesinde olmuştur. Fizikte temel araştırmalar olmasaydı, hala mum ışığında
yaşıyor olabilirdik. Belki çeşit çeşit mumlarımız olabilir hala at ile seyahat ediyor olabilir veya mektup
yazıyor olabilirdik. Temel araştırmalar bu nedenle oldukça önem taşımaktadır (Gagnon, P. 2016).
1.1. Temel Araştırma Laboratuvaları ve Ana Hedefleri
Günümüzde parçacık fiziğinde yapılan temel araştırmalar oldukça etkileyicidir. Sadece alanda
çalışan bireylerin değil gelişmeler toplumun geri kalanı tarafından da takip edilmektedir. Bu nedenle
bu çalışmada günümüzde faaliyetlerini aktif bir şekilde devam ettiren CERN’den örnekler verilecektir.
Günümüzdeki en büyük araştırma laboratuvarı olan CERN temel araştırmalarda önemli sonuçlara
ulaşmıştır. Dünyadaki diğer merkezlerden biri olan Japonya'daki J-PARC ‘da da bir proton hızlandırıcısı
kullanılmaktadır. J-PARC (Japonya Proton Hızlandırıcı Araştırma Kompleksi), yüksek yoğunluklu bir
proton hızlandırıcı tesisidir (J-PARC). KEK(KEK) ve JAEA arasında ortak bir projedir ve JAEA'nın Tokai
kampüsünde yer almaktadır. J-PARC, malzeme ve yaşam bilimleri ile nükleer ve parçacık fiziğine
ilişkin çalışmalar yürütmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki SLAC ve Fermilab ve Almanya'daki
DESY gibi diğer laboratuvarlar, yakın zamana kadar parçacık fiziği için çok aktif araştırma
merkezleridir, ancak hızlandırıcıları artık çalışmayı bırakmıştır. Ancak Fermilab'da ana enjektör
çalışmaya devam etmekte ve MINOS(MINOS), Minerva ve NOVA için nötrino ışınları sağlamaktadır. Aynı
zamanda Kanada'da Sudbury'de SNOLAB(SNOLAB), Japonya'da KEK ve İtalya'da Gran Sasso gibi hepsi
de nötrino fiziği ve karanlık madde araştırmaları konusunda uzmanlaşmış çalışmasına aktif olarak
devam eden araştırma laboratuvarlarıdır. INFN Gran Sasso Ulusal Laboratuvarı (LNGS), parçacık fiziği,
kozmoloji ve astrofiziklerin buluştuğu bu araştırma alanında çalışan bilim adamları için dünya çapında
bir araştırma tesisi olan nötrino ve astropartikül fiziğine adanmış dünyanın en büyük yeraltı
laboratuvarıdır. Boyutlar, karmaşıklık ve bütünlük açısından en gelişmiş yeraltı altyapılarını sunduğu
için başka hiçbir yerde eşsizdir. LNGS, temel parçacık fiziği, nükleer ve alt nükleer fizik araştırmalarını
koordine etmek ve desteklemekle görevli İtalyan Enstitüsü Ulusal Nükleer Fizik Enstitüsü (INFN)
tarafından finanse edilmektedir. Halen SHIP gibi çeşitli deneylerin tasarım ve kurulumu devam
etmektedir. Son zamanlarda, parçacık fiziği araştırmalarına katılan tüm ülkeler kaynaklarını CERN'de
aktif olanlar gibi büyük uluslararası işbirliklerinde paylaşmaya karar vermiş durumdadırlar (Gagnon,
P. 2016).
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Temel bir araştırma laboratuvarının ilk hedefi, insanların bilgi için sahip olduğu ihtiyacı
karşılamaktır. İnsanoğlu varoluşundan buyana, kendini ve evreninin işleyişini merak etmektedir. Bu
nedenle bu laboratuvarların üç ana hedefi daha vardır: teknolojik gelişime katkıda bulunmak, yüksek
derecede uzmanlaşmış bir iş gücü yetiştirmek ve uluslararası laboratuvarlar söz konusu olduğunda,
bilimsel araştırmalar yoluyla barışı ve uluslararası işbirliğini teşvik etmek şeklinde sıralanabilir.
1.2. Ekonomik Geri Dönüşler
Parçacık fiziğinde temel araştırmalar kesinlikle büyüleyici olmakla beraber ancak bir bedeli
elbette var. Örneğin, CERN'deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısının (personel, makine Ar-Ge ve
malzemeleri) yapım maliyeti yaklaşık 3 milyar euro (yani kabaca 3,3 milyar ABD doları) idi. ATLAS
dedektörünün yapısı 455 milyon euro (500 milyon ABD doları) mal olmuştur. CERN’in ise yıllık 825
milyon euroluk bütçesi (yaklaşık 900 milyon ABD doları) bulunmaktadır. Şekil 1’ de 2019 yılına ait
CERN’ün giderleri görülmektedir. Harcamaların belirli bir miktarı büyük hadron çarpıştırıcısına (LHC)
aittir (CERN, Budget 2018).

Şekil 1. 2019 yılına ait CERN’ün giderleri (CERN, Budget 2018)
Temel araştırmaların ekonomi üzerine de bir etkisi bulunmaktadır. Ekonomi ve İş Araştırmaları
Merkezi tarafından yapılan bir çalışmada temel araştırmanın Avrupa'daki fiziğe bağlı tüm sanayi
sektörü üzerindeki etkisi, teknolojik ve bilimsel açıdan incelemiştir. Bu çalışma elektrik, mekanik ve
inşaat mühendisliği, enerji, bilgi işlem, iletişimi, tasarım ve imalat, ulaşım, ilaç ve havacılığa bağlı
tüm ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır.
Sonuçta 2010 yılında, bu sektör 27 Avrupa Birliği ülkesinin yanı sıra İsviçre ve Norveç için 3.8 bin
milyar euro gelir elde ettiği bulunmuştur. Şekil 2’de verilen bu sonuçlar, bu ülkelerin toplam gelirinin
yaklaşık %15'ine karşılık gelmekte ve tüm perakende satışları aşmaktadır. Toplamda, 15.4 milyon kişi
bu sektörde, yani Avrupa'daki toplam işgücünün% 13'ünde çalışmıştır (CERN, 2018; Gagnon, P. 2016).

68

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)

Şekil 2. Fiziğe bağlı sanayi sektörünün katkısından gelen çeşitli Avrupa ülkeleri için toplam gelir
yüzdesi (Gagnon, P. 2016).
1.3. Temel Araştırmaların Teknolojik Gelişime Katkısı
Günümüz parçacık fiziği araştırmaları son derece özel, gelişmiş ve karmaşık araçlar
gerektirmektedir. İhtiyaç duyulan bu teknolojiler halihazirda mevcut değildir. Deneyler tasarlanıp
proje geliştikçe ihtiyaç duyulan araçlar ve teknoloji de sağlanmaktadır. Bugün büyük sonuçlar elde
etmiş olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı aslında 20 yıl önce tasarlanmaya başlamışti ve kullanılan
teknoloji bu büyük proje için geliştirildi. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı”nın inşası öylesine farklı büyük
ve inanılmazdıki, teknolojilerin sınırları denendi. Algıç 1998 ve 2008 yılları arasına 100'ü aşkın ülkeden
10.000 bilim insanı ve mühendisin yanı sıra 100'ün üzerinde üniversite ve laboratuvarın katılımıyla inşa
edildi. Deneyin inşasında daha önce hiçbir zaman kullanılmamış olan süperiletkenler kullanılmıştır. Bu
nedenle Bu mıknatısların yapımı ile süperiletkenlik, aşırı vakum ve aşırı düşük sıcaklıklarla ilgili
teknolojilerin hepsinin gelişmesine sebep olmuştur.
Elektromıknatıslar, süper iletken bir durumda çalışan, elektrik direnci ve enerji kaybı olmadan
verimli bir şekilde ileten özel elektrik kablosu bobinlerinden üretilmiştir. Bu, mıknatısların-271,3 °
C'ye soğutulmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, hızlandırıcının çoğu, mıknatısları soğutan bir sıvı
helyum dağıtım sistemine ve diğer tedarik hizmetlerine bağlıdır (LHC Guide, 2017).

Şekil 3. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı dipol mıknatısı yerleştirirken
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Aynı şekilde Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nda kullanılan tüm ölçüm cihazları özel tasarlanmış ve
üretilmiştir. Bu cihazlar, aşırı radyasyon seviyelerine dayanabilmek ve yüksek hızda ve yüksek
hacimlerde veri toplamak içın yüksek performanslı elektronik modüller içermektedir.
Teknolojik bu ilerlemeler ile farklı alanlarda bir dizi endüstriyel uygulama da gündeme gelmiş
oldu.
Çeşitli sensörler, yazilımlar ve baskı için çeşitli teknikler örnek olarak sayılabilir.

Şekil 4. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı
Günümüzde CERN’nin insanlığa en büyük katkısı higgs bozonu olmasının yanı sıra Dünya Çapında
Ağ”ın keşfi olmuştur. CERN’de çalışan bilim adamlarının bilgi alışverişinde etkili bir yola ihtiyaçları
vardı. Enstitüleri ile laboratuvar arasında düzenli olarak bir bağlantı oluşturulmak isteniyordu çünkü
bavullar dolusu belge, döküman ve veri taşınması oldükça zordu. 1989 yılında Tim Berners-Lee CERN'de
çalışırken inlerce araştırmacının etkilediği bir sorunu çözmeyi amaçladı. Ekibi ile beraber web
kavramını geliştirdi. Dünya Çapında Ağın (WWW) keşfi Tim Berners-Lee ve ekibi tarafından böylece
yapılmış oldu. Böylece CERN herhangi bir telif hakkı talep etmeden insanlığa sunmaya karar verirken
çok ileriyi düşünüyordu (www: https://tr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web)

Şekil 5. Tim Berners- Lee, 1994 yılında
https://tr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web)

ilk

Web

sayfası

görüntülerken

(www:
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1.4. Temel Araştırmaların İş Gücüne Katkısı
Dünyadaki tüm fizik laboratuvarları son derece uzmanlaşmış bir işgücü oluşturulmasına
katılmaktadır. Örneğin, 2500 çalışanının yanı sıra CERN, 10.400 araştırmacı, doktora öğrencisi,
mühendis ve teknisyeni araştırmaya davet ediyor. Böylece 101 farklı milletten ve 67 ülkeye bağlı farklı
enstitülerden gelen insanlar burada birleşmektedirler. Sadece CERN her yıl 100.000'den fazla
ziyaretçiyi ağırlamaktadır. Örneğin, 2013 yılında 63 farklı ülkeden insanlar ziyarete geldi ve %40'ı
öğrenciydi.
Büyük bir hızlandırıcı laboratuvarı olarak, CERN, işe alımın yanı sıra eğitim programlarına da
oldukça önem vermektedir. Uygulamalı fizik, mühendislik ve bilgisayar öğrencilerinin CERN'deki
işlerini öğrenmeleri ve teknisyenlerin teknolojinin en üstündeki alanlarda eğitim almaları için fırsatlar
sunmaktadır. Kapsamlı eğitim programları ve arkadaş grupları, birçok yetenekli genç bilim insanını ve
mühendisini CERN Laboratuvarı’na çekmektedir. Bu sayede yüksek teknolojili, çok uluslu bir ortamda
çalışma deneyimi elde eden bireyler endüstride kariyer bulmaya devam etmektedir.
CERN'in eğitim ve tanıtım programları lise öğrencilerinden üniversite öğrencilerine kadar her
yaştan oluşmaktadır. Ayrıca CERN yılda birkaç kez kişiye özel Lise Öğrencileri Staj Programı ve Okullar
için Beamline'ı sunarak dünyanın dört bir yanından lise öğrencilerine gerçek bir araştırma
laboratuvarında deney yapma fırsatı verilmektedir. Her yıl CERN'e gelen 100 000 ziyaretçinin çoğu,
CERN'in S'Cool LAB'sinde uygulamalı bir atölye çalışmasına katılan lise öğrencileridir.
CERN öğretmen ve öğrencilerin yetiştirilmesi üzerinde durmaktadır. Bu amaçla her yıl öğretmen
eğitimi programları düzenlenmektedir. Şimdiye kadar yaklaşık 12000 öğretmen CERN’in ulusal ve
uluslararası öğretmenlik programlarına katılmıştır. Öğrencilere yönelik ise doktora, yüksek lisans ve
lisans programları, kısa süreli staj ve yaz programları düzenlenmektedir. Bu çalışmalarda öğrencilere
yönelik dersler ve eğitimler verilmekte, uygulamalı atölye çalışmaları ve ekip araştırma projeleri
yürütülmektedir. Böylece öğretmen ile öğrencilere bilim, teknoloji ve yenilik konusunda pratik
deneyim kazandırılmaya, yarının mühendisleri ile bilim insanlarını eğitmeye çalışılmaktadır
(https://scoollab.web.cern.ch; Gagnon, P. 2016).
1.5. Temel Araştırmaların İş Birliği ve Barışa Katkısı
Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), Nükleer Araştırmalar için Avrupa Konseyi anlamına
gelen Fransızca "Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire" kelimelerinin baş harflerinin
kısaltmasıdır. Bu merkezin kurulması 1950 yılında İtalya’nın Floransa kentinde yapılan UNESCO Genel
Konferansı'nın beşinci oturumunda “Avrupa Nükleer Araştırma Konseyi (CERN)” olarak kabul edilmiştir.
O yıllarda İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş ve savaşa katılan ülkeler son yaralarından kurtulmaya
çalışıyordu. Avrupalı bilim insanları, aydınlar, yöneticiler ve eğitimciler dünyada barışı sağlamak için
bilimsel işbirliğinin önemli bir araç olduğunu savunuyorlardı. Savaşan ülkelerinden gelen Avrupalı
araştırmacıları barış için aynı projede toplamak gerekiyordu
Bu anlayıştan hareketle Floransa projesi hazırlandı ve üç yıl sonra 1954 yılında CERN Sözleşmesi
imzalanarak yürürlüğe konuldu. Sözleşme Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa,
Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç, Yunanistan ve Yugoslavya olmak üzere 12 ülkenin imzasıyla
onayladı. Ardından 1955 yılında CERN’in İsviçre ve Fransa sınırında yer alan Cenevre şehrine yakın bir
bölgede kurulmasına karar verildi. Böylece ilerleyen yıllarda CERN, dünyanın en büyük parçacık fiziği
araştırma laboratuarı haline geldi. Bodrum katlarında dünyanın en büyük parçacık hızlandırıcısını
barındırmaktadır. Yaklaşık 27 kilometrelik bir çevreye sahip olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı (LHC),
toplam 9,300 mıknatıs içeren devasa bir araçtır. Son yıllarda ise önemli bilimsel buluşların yapıldığı
bir merkez haline geldi (USEAS 2019; LHC Guide, 2017)
2. Tartışma ve Sonuç
Temel araştırmaların yaşantımız üzerinde büyük etkisi olmasının yanı sıra insanlığın
aydınlanmasını da sağlamaktadır. Insanlık önce kendini ardından yaşadığı evreni daha iyi tanıma
fırsatını ancak gerçekleştirilen temel araştırmalar sayesinde yapabilmektedir.
Görüldüğü üzere temel araştırmaların ekonomik açıdan, teknolojinin gelişmesi açısından, iş
gücüne katkısı açısından katkıları oldukça fazladır.
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CERN’deki İnsan Profili
Dr.Çağın KAMIŞÇIOĞLU, gunesc@ankara.edu.tr, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Özet: İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupalı bilim insanları, aydınlar, yöneticiler ve eğitimciler dünyada
barışı sağlamak için bilimsel işbirliği yapılmasının gerekli olduğunu gündeme getirdiler. Savaşan ülkelerin bilim
insanlarını ve araştırmacılarını barış için aynı projede toplamanın yararlı olacağını vurguladılar. Bu amacı
gerçekleştirmek için ”Bilim barışın hizmetinde” sloganıyla Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) kuruluş
çalışmalarına başladılar. Böylece 1953 yılında 12 ülkenin imzasıyla Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN)
kuruldu. Kuruluş Anlaşmasında CERN’in görevleri, nükleer araştırmaları için uluslararası işbirliğini sağlamak,
desteklemek, araştırmacılar arasındaki iletişimi teşvik etmek, diğer laboratuvar ve enstitülerle bilgi alışverişinde
bulunmak, olarak belirtildi. Ayrıca bilgiyi yayma, araştırmacılara uzmanlık eğitimi sağlama, her seviyede eğitim
ve teknoloji transfer programları yapma gibi görevler de verildi. Kısaca CERN’e verilen görevler dört kelimeyle
açıklanmaktadır. Bunlar “araştırma, yenilik/teknoloji,eğitim ve işbirliği” olarak sıralanmaktadır. Günümüzdeki
en büyük araştırma laboratuvarı olarak kabul edilen CERN’de birçok deney, araştırma ve eğitim devam
etmektedir. Oldukça kalabalık bir bilim insanı grubu bu çalışmalarda yer almaktadır. CERN’nün 2016 verileri
incelenerek CERN’de çalişan, destek veren, projelerde yer alan insan grupları, milliyet, cinsiyet, ve çalıştığı yere
göre tablolanmıştır. Oluşturulan tablolarda CERN’de yer alan insan profilleri incelenmiştir. Elde edilen
sonuçlardan en önemlisi 2014 CERN verilerine göre Türkiye, %33 ‘lük oranla kadın fizikçilerin en yüksek oranına
sahip olan ülke konumundadır.
Anahtar Kelimeler: CERN, insan, profil

Human Profile at CERN
Abstract: After the Second World War, European scientists, intellectuals, administrators and educators
brought up the need for scientific cooperation to ensure peace in the world. They stressed that it would be
beneficial to gather scientists and researchers of warring countries in the same project for peace. To achieve
this goal, they started the establishment of the European Nuclear Research Center (CERN) with the slogan
"Science is at the service of peace". Thus, the European Nuclear Research Center (CERN) was founded in 1953
with the signature of 12 countries. In the Foundation Agreement, CERN's duties were specified as providing
international support for nuclear research, supporting, encouraging communication among researchers,
exchanging information with other laboratories and institutes. In addition, tasks such as disseminating
information, providing specialist training to researchers, and training and technology transfer programs at all
levels were also given. In short, the tasks assigned to CERN are explained in four words. These are listed as
"research, innovation / technology, education and cooperation". Many experiments, researches and trainings
continue at CERN, which is considered as the largest research laboratory today. A very large group of scientists
are involved in these studies. CERN's 2016 data are analyzed, and the groups of people working, supporting,
participating in projects are categorized according to nationality, gender, and where they work. Human profiles
in CERN are examined in the created tables. The most important results obtained from the CERN data according
to Turkey in 2014, 33% compared is the country with the highest proportion of female physicists.
Keywords: CERN, human, profile
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1.Giriş
İkinci Dünya Savaşından sonra Avrupalı bilim insanları, aydınlar, yöneticiler ve eğitimciler
dünyada barışı sağlamak için bilimsel işbirliği yapılmasının gerekli olduğunu gündeme getirdiler.
Savaşan ülkelerin bilim insanlarını ve araştırmacılarını barış için aynı projede toplamanın yararlı
olacağını vurguladılar. Bu amacı gerçekleştirmek için “Bilim barışın hizmetinde” sloganıyla Avrupa
Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN) kuruluş çalışmalarına başladılar. Böylece 1953 yılında 12 ülkenin
imzasıyla Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN) kuruldu. Kuruluş Anlaşmasında CERN’in görevleri,
nükleer araştırmaları için uluslararası işbirliğini sağlamak, desteklemek, araştırmacılar arasındaki
iletişimi teşvik etmek, diğer laboratuvar ve enstitülerle bilgi alışverişinde bulunmak, olarak belirtildi.
Ayrıca bilgiyi yayma, araştırmacılara uzmanlık eğitimi sağlama, her seviyede eğitim ve teknoloji
transfer programları yapma gibi görevler de verildi. Kısaca CERN’e verilen görevler dört kelimeyle
açıklanmaktadır. Bunlar “araştırma, yenilik/teknoloji, eğitim ve işbirliği” olarak sıralanmaktadır
(https://home.cern/about; Gagnon, P. 2016)
Günümüzdeki en büyük araştırma laboratuvarı olarak kabul edilen CERN’de birçok deney,
araştırma ve eğitim devam etmektedir. Oldukça kalabalık bir bilim insanı grubu bu çalışmalarda yer
almaktadır.
CERN’deki insan profili en başta iki ana gruba ayırabiliriz.
•
•

Çalışan personel
CERN’e üye olan milletlerden katılan personel.

2. CERN’deki İnsan Profili
2.1. Çalışan Personel
CERN’de yeralan çalışan personeller ücretli olarak hizmet vermektedirler. Bu personel de kendi
içinde 2 grupta oluşmaktadir. İşçi ve Bursiyer personel ücretli olarak hizmet yapmakta ve işçi personel
sayısı daha fazladır. Bay ve bayan sayıları Tablo 1. ‘de verilmiştir. Tabloda görüldüğü gibi çalışan
personelden işçi grubunda yaklaşık %21 bayan personel bulunmakta bursiyer personelin ise %24’ü
bayandır (CERN Personnel Statistics, 2016).
Tablo 1. Çalışan Personel
İşçi Personel

Bursiyer Personel

Bay işçi personel

Bayan işçi personel

Bay bursiyer personel

Bayan bursiyer personel

2031

529

569

181

2560

750

2.1.1. Bursiyer personel
Çalışan personelin bir kısmı bursiyer olarak istihdam edilmektedir. Bu grupta olan bireyler, yüksek
öğrenim derecesine sahip mezunlardır ve deneyim elde etmek için araştırma, geliştirme veya
uygulamalı bilimler grubunun çalışmalarına katkıda bulunurlar. Böylece grup içinde işlevlerini yerine
getirirken kariyer gelişimleri de sürdürülmüş olur. Bursiyer personelin aralık 2016 yılı itibari yaş
dağılımı Şekil.1 de verilmiştir. Bu verilere göre 26-30 yaş grubunun yüksek bir orana sahip olduğu
görülmektedir. Bu personel aynı zamanda eğitimine de devam eden bir grup olduğu için bu yaş
aralığının fazla olması beklenen bir durumdur. 2012-2016 yılları arası uyruğa göre seçilmiş bursiyer
sayısı Tablo 2’de verilmektedir. Bu tabloya göre bu zaman aralığında İtalya’dan, İspanya’dan ve
Fransa’dan katılımın fazla sayıda olduğu görülebilir. Türkiye’den ise 2015 ve 2016 yıllarında bir artış
olduğu gözlenmektedir. Bu tablo 2016 tarihinde yayınlanan CERN verilerinden elde edilmiştir (CERN
Personnel Statistics, 2016)
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400
Bursiyer Personel(Fellow)

300
200
100
0

<=25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 >65
Şekil 1. Bursiyer Personel yaş dağılımı (CERN Personnel Statistics, 2016)
Tablo 2. 2012-2016 yılları arası millete göre seçilmiş bursiyer sayısı (CERN Personnel Statistics, 2016)

2.1.2. İşçi Personel
Çalışan personelin bir kısmı işçi olarak istihdam edilmektedir. Bu grupta olan bireyler yaklaşık
2500 civarında olup CERN’nün araştırma altyapısının tasarımı, inşası ve işletilmesinde görev
almaktadırlar. Bursiyer personel gibi eğitimleri devam eden bireyler bulunmamaktadır. İşçi personel,
fizik araştırmalarında, mühendislik çalışmalarında, teknik çalışmalarda, el işi ve ofis işlerinde görev
almaktadırlar. Çalıştıkları alana da bağlı olraka yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışanlar olarak olarak
ayrılmaktadırlar. Çalışanların uyruğu incelendiğinde çeşıtli ülkelerden geldikleri görülmüştür. Buna
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göre işçi personelin %36’sı İsviçre vatandaşı olmadığı görülmüştür. Sadece %14’lük bir kesim İsviçre
vatandaşı iken geriye kalan %50 lik kesim uluslararası tazminatla görevini yerine getirmektedir. İşçi
personelin %36’ lık kısmı incelendiğinde katılımın en fazla Fransa’dan olduğu ardından İtalya, Amerika
ve Almanya’dan oluştuğu anlaşılmıştır. 2016 verilerine göre işçi personelde Türkiye’den bir katılım
gözlenmemiştir.
Tablo 3. 2012-2016 yılları arası işçi personel yaş dağılımı (CERN Personnel Statistics, 2016)

Şekil 2. İşçi Personel yaş dağılımı (CERN Personnel Statistics, 2016.)
İşçi personelin yaş aralığı bilgisi Şekil 2. ve Tablo 3.’de verilmiştir. Tablo incelendiğinde üç yılda
da 36-40 yaş aralığının yüksek olduğu görülmektedir. Aynı şekilde 25 yaş altı ve 61-65 yaş aralığında
çalışanların da olduğu görülmektedir. Çalışma alanlari incelendiğinde ise 2016 yılında fizik
araştırmalarinda, mühendislik sahasında, teknik alanda ve el işi alanında yer alan işçi personelin yaş
aralığı incelendiğinde yaklaşik 45 olduğu görülmüştür. Ofiste çalişan işçi personelin yaş aralığı
incelendiğinde ise 52 olduğu görülmüştür.
2.2. CERN’e Üye Olan Milletlerden Katılan Personel
CERN’deki insan profilinin büyük çoğunluğunu oluşturan üye ülkelerden gelen bilim insanları ve
öğrencilerdir. CERN’e üye olan milletlerden katılım sayısı 13558’dir. Bu sayının %91’ini ülkelerle
gerçekleştirilen uluslararası işbirliği oluşturmaktadır.
Tablo 4. 2012-2016 yılları arası CERN’e üye olan milletlerın dağılımı (CERN Personnel Statistics, 2016).
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CERN’e üye olan milletlerden katılan personel
Üye ülkelerle uluslararası işbirliği

Bilimadamı değişimi

Eğitim

Toplam

12,372

634

552

13,558

Tablo 4 incelendiğinde CERN’e üye milletlerin işbirliğinin oldukca önemli olduğu görülmektedir.
Aynı zamanda bilimadamı değişim programı da CERN’de başarıyla uygulanmaktadır. İşbirliği
bursiyerlarından gelen ögrenciler de çeşitli eğitim programlarından yararlanabilmektedir (CERN
Personnel Statistics, 2016).
2.2.1. CERN Portalı Kullanıcıları
CERN’de bulunan işbirliği bursiyerları ve ziyaretçi bilimadamları için CERN tarafından oluşturulan
bursiyer bir portal bulunmaktadır. Bu portalda deneylerden alınan veri analizleri, simulasyon
çalışmaları, veri depolama, veri paylaşma, yeniden oluşturma vb. işlemler kullanıcılar tarafından
yapılabilmektedir. CERN kullanıcıları bu ortamda bursiyer çalışmalar yürütebilmektedir. Portalda
kullanıcı olabilmek içın işbirliği üyesi olma şartı bulunmaktadır. CERN sistemde kayıtlı olan bu
kullanıcıların da profiline ilişkin veriler sunmaktadır.
Tablo 5. CERN kullanıcıları (CERN Personnel Statistics, 2016).
CERN Kullanıcılar
Fizik Araştırmaları

Bilimsel ve mühendislik
işleri

Teknik işler

İdari işler

El işi

Toplam

Bay Sayısı

8,143

976

536

20

3

9,678

Bayan
Sayısı

1,942

92

54

55

0

2,143

Tablo 5 incelendiğinde 2016 verilerine göre CERN’ de 11,821 tane kullanıcı bulunmaktadır. Bu
kullanıcıların %81 ini erkek kullanıcılar oluşturmaktadır. Bu kullanıcılar da büyük oranda fizik
araştirmalarında yer almaktadırlar. Portal üzerinden gerçekleştirilen çeşitli simulasyonlar, veri
analizleri veya topolojik incelemeler bu gruplar tarafından yapılmaktadir. Bu sayede gerçekleştirilen
deneylerin sonuçları analiz edilebilmekte ve yeniden oluşturulabilmaktedir.

Şekil 3. CERN’deki bayan kullanıcıların dağılımı
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Şekil 4. CERN’deki bay kullanıcıların dağılımı
Tablo 4 kullanılarak Şekil 3 ve Şekil 4 oluşturulmuştur. Buna göre bayan kullanıcılarin dağılımında
fizik araştırmaları daha yüksek orandadır. Erkek kullanıcılarda ise bilimsel ve mühendislik işleri ile
teknik işler bayanlara göre daha yüksek orandadır.
Tablo 6. CERN kullanıcılarının yeraldığı deneyler (CERN Personnel Statistics, 2016)

CERN kullanıcılarının milletlere ve deneylere göre listesi Tablo 6’da verilmektedir. Bu tabloya
göre 2016 yılında en fazla kullanıcı İtalya’dan, Almanya’dan ve üye olmayan devletlerden gelmektedir.
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Türkiye’den de CERN kullanıcısı bulunmakta ve sayısı hızla artmaktadır. Türkiye’deki kullanıcılar
büyük oranda CMS ve ATLAS deneyinden gelmektedir.
CERN kullanıclarının yeraldığı alanlar ise Tablo 6’da verilmiştir. Bu alanlar, fizik araştırmaları,
bilimsel ve mühendislik işler, el işleri ve idari işler olarak ayrılmaktadır. Kullanıcılarin %85’i fizik
araştırmalarında yer almaktadır. Bilimsel ve mühendislik işlerdeki oran %9 iken teknik işlerdeki oran
% 5’dir. Türkiye’deki kullanıcılar sadece fizik araştırmaları, bilimsel ve mühendislik işlerde
yeralmaktadır (CERN Personnel Statistics, 2016; https://atlas.cern/diversity).
Tablo 7. CERN kullanıcılarının yer aldığı alanlar (CERN Personnel Statistics, 2016)

3. Tartışma ve Sonuç
CERN’nün 2016 verileri incelenerek oluşturulan tablolar yukarıda verilmiştir. Bu sonuçlara göre
CERN’de yeralan insan profininin %73.35’inin üye ülkeler oluşturmaktadır. Bu sayı oldukça fazladır.
Bu üye ülkelerden gelen bilim insanları çeşitli deneylerde yeralmakta ve CERN kullanıcısı olarak da
CERN’de varlığını sürdürmektedir. Tablo 7’deki verilere bakıldiğında işçi personelin de sayısının
yüksek olduğu görülmektedir. Bu grupta yeralan bireyler fizik araştırmalarında, mühendislik
çalışmalarında, teknik çalışmalarda, el işi ve ofis işlerinde görev almakta, yarı ve tam zamanlı olarak
çalışmaktadırlar. Bütünü oluşturan dıger parçlara ise ortak olarak nitelendirilen bursiyer personel,
bilimadamı değişimi ile sayının artması ve üye ülkelerden gelen öğrencilere verilen eğitimdir.
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Şekil 5. CERN’de insan profili
Tüm CERN’de yer alan kadın bilimadamları incelendiğinden 2014 CERN verilerine göre Türkiye,
%33 ‘lük oranla kadın fizikçilerin en yüksek oranına sahiptir. Bunu takip eden ülkeler Yunanistan
Bulgaristan, Norveç, Romanya, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya ve Hindistan'dadır. Öte yandan,
Japonya, Avusturya, İsviçre, Almanya, ABD, Kanada ve İngiltere gibi ülkeler ortalamanın altındadır
(CERN Personnel Statistics, 2014; CERN Personnel Statistics, 2016).
KAYNAKLAR
Gagnon, P. 2016. Who Cares about Particle Physics?: Making Sense of the Higgs Boson, the Large
Hadron Collider and CERN. Published July 14th 2016 by OUP Oxford (first published January 1st
2015).
CERN Personnel Statistics, 2016. Organisation européenne pour la recherche nucléaire European
Organization for Nuclear Research Laboratoire Européen pour la Physique des Particules
European Laboratory for Particle Physics, Human Resources Department March 2017.
https://atlas.cern/diversity. Erişim tarihi 01.09.2020.
CERN Personnel Statistics 2014. Organisation européenne pour la recherche nucléaire European
Organization for Nuclear Research Laboratoire Européen pour la Physique des Particules
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Uzaktan Algılama Teknikleri ile Yanmış Alanların Tespiti ve Haritalanması:
Domaniç Orman Yangını Örneği
Öğr. Gör. Ahmet USLU, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye, ahmet.uslu1@dpu.edu.tr
Özet: En büyük doğal afetlerden biri olan orman yangınları ekosistem dengesizliğine, yerel ve yapısal
hasarlara yol açmaktadır. Ülkemizde yangınlardan dolayı her yıl on binlerce hektarlık orman alanı tahrip
olmaktadır. Yanmış orman alanlarına yapılacak müdehalelerin planlanması bakımından yanmış alanların hızlı
biçimde haritalanması ve mevcut hasarın tespit edilmesi oldukça önemlidir. Orman yangınları sonrası araziden
verilerin toplanması zor, zahmetli ve maliyetli olabilmektedir. Günümüzde ücretsiz biçimde sunulan orta
çözünürlüklü uydu görüntüleri yangın yönetimi açısından risklerin belirlenmesinde, yanmış alanların tespit
edilmesinde ve haritalanmasında önemli bir kaynak olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada 10 Eylül 2017 tarihinde
Kütahya ili, Domaniç ilçesinde meydana gelen, 5 gün süren orman yangını Sentinel-2 uydu görüntüleri ve uzaktan
algılama analiz teknikleri ile değerlendirilmiştir. Yangın öncesi ve yangın sonrası görüntüler bazlı oluşturulan
spektral indisler işlenerek yanmış alanların tespit edilmesinde ve yanma şiddetinin belirlenmesinde SNAP
(Sentinel Application Platform) Sentinel-2 Toolbox yazılımı kullanılmıştır. Raster verilerden vektör veri üretimi
ve yanmış alanların hektar biriminde değerlerinin belirlenmesi işlemi QGIS yazılımında gerçekleştirilmiştir.
Çalışma bölgesine ait orman yangını öncesi 9 Eylül 2017 ve orman yangını sonrası 10 Ekim 2017 tarihli görüntüler
alınarak NBR (Normalized Burned Ratio / Normalize Edilmiş Yanma Şiddeti) ve NDWI (Normalized Differenced
Water Index / Normalize Edilmiş Fark Su İndeksi) indeksleri ile bu indekslerin farklarından elde edilen dNBR
(Difference Normalized Burned Ratio / Fark Normalize Edilmiş Yanma Şiddeti) kullanılarak tahrip olmuş alanlar
tespit edilmiştir. Orman yangını sonucunda 1552 hektar alanın kül olduğu, yangının büyük bir kısmının orta-yüksek
yanma şiddetinde olduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Uzaktan algılama, Orman yangını, Spektral yanma indeksleri, Yanma şiddeti.

Detection and Mapping of Burned Areas by Remote Sensing Techniques:
Domaniç Forest Fire Case Study
Abstract: Forest fires, one of the biggest natural disasters lead to ecosystem imbalance, local and structural
damage. Tens of thousands of hectares of forest are destroyed every year due to fires in Turkey. In terms of
planning the interventions to be made in burnt forest areas, it is very important to map burnt areas quickly and
to determine the present damage. Collecting data from the land after wildfires can be difficult, laborious and
costly. Today, medium resolution satellite images, which are offered free of charge, are used as an important
resource in determining the risks in terms of fire management, detecting and mapping burnt areas. In this study,
the forest fire that occurred continued 5 days in Domaniç district of Kütahya province on September 10, 2017
was analyzed by remote sensing techniques using Sentinel-2satellite images. SNAP (Sentinel Application Platform)
Sentinel-2 Toolbox software was used to detect burned areas and determine the burning intensity by processing
spectral indices based on pre-fire and post-fire images. Vector data generation from raster data and
determination of values of burned areas in hectare units were analyzed in QGIS software. Study before and after
a forest fire a forest fire from the Region 9 September 2017 10 October 2017 dated images taken NBR (Normalized
Burned Ratio) and NDWI (Normalized Difference Water Index) obtained using the differences of this index with
the index dNBR (difference Normalized Burned Ratio) using the ravaged areas have been detected. As a result of
the forest fire, 1552 hectares of land was burnt and a large part of the fire was found to be of medium-high
burning intensity.
Keywords: Remote sensing, Forest fire, Spectral indexes, Burn severity.
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1. Giriş
Orman yangınları, milyonlarca hektarlık ormanı ve diğer bitki örtülerini etkileyen, insan
popülasyonunu tehlikeye atan, önleme ve müdahale maliyetleri açısından önemli ekonomik kayıplara
neden olan sosyo-doğal bir tehlikedir (Bowman vd.,2009). Orman yangınları her yıl tüm dünyada
milyonlarca hektar alanı etkilemekte, toprak-yüzey-atmosfer sistemini güçlü bir şekilde etkilemekte,
farklı zamansal-mekânsal durumlarda çok büyük ekolojik ve ekonomik zararlara neden olmaktadır.
Yangın, flora, fauna ve ekosistemleri hızla yok ederken, kurtarma süreçleri de çok zaman almaktadır.
(Lasaponara ve Tucci,2019). Bu nedenle, orman yangını yönetiminin temel adımı olarak yanmış
alanların doğru bir şekilde haritalanması, yangın riskinin analizi ve iklim değişikliğinin ekosistemler
üzerindeki etkilerinin belirlenmesi çok önemlidir (Liu vd.,2020).
Son yıllarda uzaktan algılama tekniklerinde, yangın oluşumunu tespit etmek ve yanan alanın
toplam boyutunu belirlemek için yangın dinamiklerinin haritalanmasında benzeri görülmemiş
ilerlemeler yaşanmıştır (Pereira vd.,2017). Uzaktan algılama tabanlı elde edilen uydu görüntüleri
yangın sonucu ortaya çıkan yanmış alanların tespit edilmesi, farklı zamansal ve uzamsal ölçeklerde
bilgi sağlaması açısından etkili bir veri kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır (Chen vd.,2016).
Özellikle, Sentinel-1, Sentinel-2 uyduları, yangın izleme ve hasar değerlendirmesi için çok yararlı olan
ücretsiz, güvenilir ve yüksek çözünürlüklü optik görüntüler sunmaktadır.
Bu çalışmada 10 Eylül 2017 tarihinde Kütahya ili, Domaniç ilçesinde meydana gelen, 5 gün süren
orman yangını, Sentinel-2 uydu görüntüleri ve uzaktan algılama analiz teknikleri ile
değerlendirilmiştir. Orman yangını öncesi 9 Eylül 2017 tarihli ve orman yangını sonrası 10 Ekim 2017
tarihli görüntüler baz alınarak NBR (Normalized Burned Ratio / Normalize Edilmiş Yanma Şiddeti) ve
NDWI (Normalized Differenced Water Index / Normalize Edilmiş Fark Su İndeksi) indeksleri ile bu
indekslerin farklarından elde edilen dNBR (Difference Normalized Burned Ratio / Fark Normalize
Edilmiş Yanma Şiddeti) kullanılarak tahrip olmuş alanlar tespit edilmiştir. Yangın öncesi ve yangın
sonrası görüntüler bazlı oluşturulan spektral indisler işlenerek yanmış alanların tespit edilmesinde ve
yanma şiddetinin belirlenmesinde SNAP (Sentinel Application Platform) Sentinel-2 Toolbox yazılımı
kullanılmıştır. Raster verilerden vektör veri üretimi ve yanmış alanların hektar biriminde değerlerinin
belirlenmesi işlemi QGIS yazılımında gerçekleştirilmiştir.
2. Materyal ve Metot
2.1. Çalışma Alanı
Bu çalışmada 10 Eylül 2017 tarihinde Kütahya ili Domaniç ilçesinde meydana gelen orman yangını
konu alınmıştır (Şekil 1). Bu alan İç Ege Bölgesi’nde çevresi step ekosistemi ile kuşatılmış, büyük
ölçüde Karadeniz orman ekosisteminin özelliklerini yansıtan bir doğa parçasıdır. Kayın – karaçam
ormanları, optimum yayılış alanlarının doğal özellikleri bozulmamış bir örneğini oluşturmaktadır.
Zengin bir alt flora ve yaban hayatı potansiyeline sahip alanda; kayın, karaçam, meşe ve titrek kavak
hakimdir. Domaniç ormanlarında başlıca hayvan türleri olarak; ayı, geyik, tilki, tavşan, porsuk ve kirpi
bulunmaktadır [URL 1].

Şekil 1. Çalışma alanı.
Yangının öğlen saatlerinde, Çukurca köyü Ballıca mevkiinde çıkmıştır (Şekil 2). Çıkış nedeni
konusunda bir bilgiye ulaşılamamıştır. Yangın deniz seviyesinden 1150 m yükseklikte, eğimi fazla
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olmayan (%13-15), seyrek dokulu ormanlık alanda başlamış ve dokunun daha da seyrekleştiği bir alana
doğru ilerlemiştir (Neyişci,2017).

Şekil 2. Yangın başlangıcından hemen sonra Domaniç ilçesinden çekilmiş görüntü
2.2. Veri Seti
Yanmış alanların tespit edilmesinde Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından sağlanan ve mekânsal
çözünürlüğü bantlarına göre 10m ile 60m arasında değişen Sentinel 2-A multispektral uydu görüntüsü
kullanılmıştır. Atmosfer altı yansıtım değerlerini içeren 2-A seviye görüntüleri, bulutluluk tespiti ve
atmosferik düzeltmesi ile birlikte eğim vb. etkilerin giderildiği görüntülerdir (Drusch vd., 2012).
Çalışmada kullanılan bantlara ait bilgiler Tablo 1’de gösterilmiştir. Çalışma kapsamında yangın öncesi
07 Eylül 2017 tarihinde çekilen görüntü ile yangın sonrası 17 Ekim 2017 tarihinde çekilen uydu
görüntüleri URL-2 adresinden indirilerek kullanılmıştır.
Tablo 1. Sentinel-2A uydusunun spektral bant özellikleri
Bantlar

Konumsal
Çözünürlük

Bant 1 - Mavi - Aerosol Tespiti
Bant 2 - Mavi
Bant 3 - Yeşil
Bant 4 - Kırmızı
Bant 5 - NIR - Bitki Örtüsü Sınıflandırması
Bant 6 - NIR - Bitki Örtüsü Sınıflandırması
Bant 7 - NIR - Bitki Örtüsü Sınıflandırması
Bant 8 - NIR
Bant 8A - NIR - Bitki Örtüsü Sınıflandırması
Bant 9 - NIR - SWIR - Su Buharı
Bant 10 - SWIR - Sirüs
Bant 11 - SWIR - Kar/Buz/Bulut Ayrımı
Bant 12 - SWIR - Kar/Buz/Bulut Ayrımı

60
10
10
10
20
20
20
10
20
60
60
20
20

Merkez
Dalgaboyu
(nm)
443
490
560
665
705
740
783
842
865
945
1375
1610
2190

Bant
Genişliği
(nm)
20
65
35
30
15
15
20
115
20
20
30
90
180

2.3. Yöntem
Analizimizin amacı doğrultusunda, yanmış alan ve şiddet haritalarını oluşturmak için aşağıdaki
metodolojik yaklaşım benimsenmiştir (Şekil 3).
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Şekil 3. Çalışmanın yöntemi
3. Uygulama
Uzaktan algılama teknikleri kullanılarak yanmış alanların çıkarılması işlemi ESA SNAP yazılımında
gerçekleştirilmiştir. Uygulama için yangın öncesi ve sonrası tarihlere ait Sentinel 2 uydu görüntüleri
yazılıma aktarılarak işleme hazır hale getirilmiştir. Uydu görüntüleri kullanımında görsel yorumlama
büyük önem arz etmektedir. Yanan alanları tespit etmek amacıyla, en uygun bant kombinasyonu
belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda 12-11-8A bant kombinasyonu kullanılmıştır. Turuncu renkli
alan yanmış alanı göstermektedir (Şekil 4).

Şekil 4. a) Yangın öncesi Sentinel 2, b) Yangın sonrası Sentinel 2 görüntü
3.1. Yangın öncesi ve yangın sonrası görüntü indislerinin karşılaştırılması
Yanan alan tespitinde, uydu görüntüleriyle oluşturulan spektral indisler uzun zamandır
kullanılmaktadır. Normalize Edilmiş Yanma Şiddeti de yangın gözlemleme çalışmalarında en aktif
olarak kullanılan indislerin başında gelmektedir. Normalize Edilmiş Yanma Şiddeti indisi, yakın
kızılötesi ve kısa dalga kızılötesi bantları kullanılarak oluşturulan matematiksel eşitlikle ifade
edilmektedir. NBR indisi, [-1 ile +1] arasında değişen aralıkta ifade edilmektedir (Roy v.d, 2006).
NBR=(NIR-SWIR)/(NIR+SWIR)

(1)

Yangın öncesi NBR indisi görüntüsü (9 Eylül 2017) ve yangın sonrası NBR görüntüsü (10 Ekim 2017)
elde edilmiştir (Şekil 5).
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Şekil 5. a) Yangın öncesi NBR görüntüsü, b) Yangın sonrası NBR görüntüsü
3.2. Su kütlesi maskesi
Su alanları koyu özellik gösterdiğinden yanmış alanlarla birbirine karışabilir. Bu çalışmada yanlış
sınıflandırmaya sebep olabilecek bu etmen, NDWI (Normalized Difference Water Index / Normalize
Edilmiş Fark Su İndeksi) yöntemi ile aşılmıştır. NDWI hesaplamak için yeşil bant ve yakın kızılötesi bant
kullanılmıştır. Standart indis değerleri -1 ile +1 arasında rakamlar göstermektedir. Yüksek pozitif
değerler su, düşük pozitif ve negatif değerler de diğer arazi bileşenlerini ifade etmektedir
(McFeeters,1996).
NBR=(Green-NIR)/(Green+NIR)

(2)

Çalışma alanı içeresinde yer alan su alanları için maske uygulanmıştır. Elde edilen maske
görüntüde su ile kaplı alanlar (beyaz) 1 değerine sahipken su olmayan alanlar (siyah) 0 değerine
sahiptir (Şekil 6).

Şekil 6. Su maskesi yapılmış görüntü
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3.3. Yanma şiddeti tespit analizi
Yangın öncesi NBR görüntüsü ve yangın sonrası NBR görüntüsü farkı alınarak oluşturulan Fark
Normalize Yanma Şiddeti (Differenced Normalized Burn Ratio-dNBR) sayesinde biyökütle, karbon
salınımı ve aeresol üretimi gibi etkenlerdeki değişiklikler hesaplanarak yanma şiddeti belirlenmektedir
(Miller ve Thode, 2007).
dNBR NBR yangın öncesi – NBR yangın sonrası

(3)

Şekil 7. dNBR indisi ile belirlenen yanmış alan
dNBR indisi sonucu oluşturulan gri ölçekli görüntü (gray scale image) -2 ile +2 arasında değişen
değerlere sahiptir. Pozitif dNBR değerleri vejetasyonda olan azalmayı ifade ederken negatif dNBR
değerleri vejetasyonda olan artışı ifade eder. Yanma şiddeti kategorilerinin belirlenmesinde USGSFIREMON (United States Geological Survey-Fire Effects Monitoring and Inventorty Protocol) tarafından
hazırlanan Tablo 2 temel alınmıştır.
Tablo 2. Yanma şiddeti kategorileri (USGS-FIREMON)
Sosyo-Ekonomik Düzey
Yanma Şiddeti
-0.5 /-0.25
Yüksek yangın sonrası yeşerme
-0.25 / -0.1
Düşük yangın sonrası yeşerme
-0.1 / 0.1
Yanmamış
0.1 / 0.27
Düşük Yanma şiddeti
0.27 / 0.44
Orta-düşük yanma şiddeti
0.44 / 0.66
Orta-Yüksek yanma şiddeti
0.66 /1.33
Yüksek yanma şiddeti
Yanan alan karakteristiğini belirlemek için kullanılan dNBR indisinin uydu görüntüsüne
uygulanması aşamasında, yangın yüzeyi çevre uzunluğunu belirten vektör veriye ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu amaçla elde edilen Domaniç yangını dNBR görüntüsü QGİS yazılımında
sayısallaştırılarak yanan alan miktarı hesaplanmış ve bu işlem sonunda 1552 ha yanan alan olduğu
tespit edilmiştir (Şekil 8).
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Şekil 8. Domaniç yangını dNBR görüntüsü QGİS yazılımında sayısallaştırılması
Bu işlem sonucunda elde edilen tematik haritada, yangının büyük bir kısmının orta-yüksek
yanma şiddetinde bir yangın olduğu görülmektedir (Şekil 9).

Şekil 8. Domaniç Yangını yanma şiddeti haritası
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Yangınlarından dolayı ülkemizde her yıl on binlerce hektarlık orman alanı yok olmaktadır. Yangın
sonrası alanların ayrıntılı ve hızlı bir şekilde haritalanması, toprak erozyonu tahmini, hava emisyonu
kontrolü ve çevresel kayıpların geri kazanımı dâhil olmak üzere tehlike sonrası yönetim stratejilerini
desteklemek için önemlidir. Bu kapsamda, uydu görüntülerinin kullanımı ile yangın sonrası vejetasyon
risk değerlendirmesi ve yanma şiddeti tespiti yapılabilmektedir.
Bu çalışmada, çalışma bölgesine ait yangın öncesi ve yangın sonrası Sentinel 2 uydu görüntüleri
kullanılarak 2017 yılında Kütahya ili Domaniç ilçesinde meydana gelen yangın ele alınmıştır. Uydu
görüntüsü bazlı spektral indisler yardımı ile belirlenen yanmış alan ve yanma şiddeti tespit edilmiştir.
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Yangın sonucunda 1552 ha alanın kül olduğu, yangının büyük bir kısmının orta-yüksek yanma şiddetinde
olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada sunulan sonuçlar ve yaklaşım, orman yangınlarının
yönetiminde ve izlenmesinde uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknolojilerinin önemli bir
araç olduğunu ortaya koymuştur.
Çalışmanın genel anlamda ortaya koyduğu geleceğe dönük çıkarımları aşağıda sunulmuştur:
•
•
•
•

Birden çok uzaktan algılama sisteminden elde edilen verilerin kullanılması ile daha tutarlı ve
daha yüksek kalitede orta çözünürlüklü yanmış alanların haritaları oluşturulabilir.
Orman yangınlarının neden olduğu tehlikeyi değerlendirmek için uzaktan algılama verilerinin
ve yöntemlerinin, yangın davranışı simülasyonuna entegrasyonu sağlanabilir.
Hiperspektral termal ve geniş açılı gözlemlerin sinerjik kullanımı, gelecekteki emisyonların
hava kalitesi ve iklim değişikliği üzerindeki etkilerini modellemeye ve tahmin etmeye
yardımcı olabilir.
Gelecekteki araştırmalar, sıcaklık verilerini, buharlaşma - terleme, rüzgar yönü modellerini
ve hatta meteorolojik istasyon verilerini içeren bölgesel iklim özelliklerinin daha kapsamlı bir
çalışması yapılarak, mevsimsel dönemlerde orman yangını yönetimi stratejilerinin
iyileştirilmesi sağlanabilir.
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Kültürel Mirasın Web Tabanlı Açık Kaynaklı Coğrafi Bilgi Sistemleri
Platformunda 3 Boyutlu Gösterimi: Tavşanlı Kurşunlu Camisi Örneği
Öğr. Gör. Ahmet USLU, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye, ahmet.uslu1@dpu.edu.tr
Özet: Kültürel miras tarihsel süreç içerisinde toplumların gelişimini yansıtan, toplumları bir arada tutan,
uygarlıkların oluşturduğu evrensel soyut (gelenek ve görenek, inanışlar, vb.) ve somut (anıtlar, dinsel binalar,
saraylar kaleler vb.) değerlerin tümüdür. Kültürel miras, doğal ve beşeri afetler, terör olayları, çarpık kentleşme,
hatalı turizm yönetimi vb. gibi tehditlerin tesiri altındadır. Kültürel mirasın korunması ve sürekliliği bağlamında
her ülke kültür varlıklarının tescil edilmesinde, yaşatılmasında, restore edilmesinde, sunulmasında ve gelecek
nesillere aktarılmasında sorumludur. 3 boyutlu (3B) modelleme ve web teknolojilerinde yaşanan son gelişmeler,
kültürel mirasın dijital olarak korunmasına, yaygınlaştırılmasına ve görselleştirilmesine önemli bir katkı
sağlamıştır. Web tarayıcıları, HTML5, JavaScript, WebGL ve doğrudan tarayıcıların içinde çalışan OpenGL 3B
grafik kütüphanesini çalıştırabildikleri için etkili bir bilgi işlem platformu haline gelmiştir. Bu öğeler, kullanıcıların
cep telefonu ve bilgisayar gibi çoklu platformlarda internet bağlantısı ile Web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemlerini
(WebCBS) kullanabilmesine imkân sağlamaktadır. Bu çalışma kültürel mirasın dijital ortamda 3B modellenmesini
ve 3B modelin etkileşimli bir biçimde sunumu için açık kaynak kodlu web tabanlı bir CBS platformuna
entegrasyonunu içermektedir. Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde yer alan, Germiyanoğulları zamanında 1377 yılında
inşa edilen tarihi Kurşunlu Camisi model olarak seçilmiştir. Kurşunlu Camisi’nin 3B modeli Sketchup yazılımında
oluşturulmuştur. Üretilen 3B model, bir WebCBS platformu olan Cesium.js açık kaynaklı javascript kütüphanesi
kullanılarak web ortamında görselleştirilmiştir. Çalışmanın sonucunda açık kaynaklı WebCBS uygulaması ile
kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir yönetimi anlayışla gelecek nesillere aktarılmasında bir model
oluşturabileceği görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Kültürel miras, Tavşanlı Kurşunlu Camisi, WebCBS, 3B Gösterim.

3-Dimensional Visualization of Cultural Heritage on Web-Based Open Source
Geographic Information Systems Platform: A Case of Tavşanlı Kurşunlu Mosque
Abstract: Cultural heritage is all of the universal, abstract (traditions, customs, beliefs, etc.) and tangible
(monuments, religious buildings, palaces, castles, etc.) values that reflect the development of societies in the
historical process, keep societies together, and are formed by civilizations. Cultural heritage is under the
influence of threats such as natural and human disasters, terrorist incidents, unplanned urbanization, faulty
tourism management, etc.. In the context of the protection and continuity of cultural heritage, each country is
responsible for the registration, survival, restoration, presentation and transfer of cultural assets to future
generations. Recent developments in 3D modeling and web technologies have made a significant contribution to
the digital preservation, dissemination and visualization of cultural heritage. Web browsers have become an
effective computing platform, as they can run HTML5, JavaScript, WebGL, and the OpenGL 3D graphics library
that runs directly inside browsers. These elements allow users to use the Web-based Geographic Information
System (WebCBS) with internet connection on multiple platforms such as mobile phones and computers. This
study includes the digital 3D modeling of cultural heritage and its integration into an open source web-based GIS
platform for the interactive presentation of the 3D model. Kurşunlu Mosque, which was chosen as a model, is
located in Tavşanlı district of Kütahya province and it was built in 1377 during the time of Germiyanoğulları. The
3D model of Kurşunlu mosque was created in Sketchup software. The generated 3D model has been visualized on
the web using Cesium.js open source javascript library, which is a WebCBS platform. As a result of the study, it
was seen that the open source WebGIS application can form a model for the preservation of cultural heritage
and its transfer to future generations with an understanding of sustainable management.
Keywords: Cultural heritage, Tavşanlı Kurşunlu Mosque, WebGIS, 3D visualization.
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1. Giriş
Kültürel Miras, geçmişimize tanıklık eden ve gelecek nesillere aktarılması gereken değerli bir
kaynaktır. Kültürel miras her zaman insanlığın hayati bir parçası olmuştur. Son yıllarda, tarihi ve
mimari mirasın korunması ve yönetimi, modern toplumdaki yaşam için hem turistik hem ekonomik
hem de kültürel bakış açılarından büyük bir önem kazanmıştır (Hosagrahar vd., 2016). Kültürel miras,
insan çatışmaları, çarpık kentleşme, bozulma, afetler, kötü turizm yönetimi vb. gibi hem doğal hem
de antropojenik tehditler altındadır (Vecco, 2010). Bu tehditler nedeniyle, eserlerin, anıtların ve
sitlerin belgelendirilmesi, restorasyonu ve yeniden inşası dâhil olmak üzere, kültürel mirasın
korunması için önemli çaba sarf edilmiştir (Soler vd., 2017).
3 boyutlu (3B) modelleme ve web teknolojileri, kültürel mirasın dijital olarak korunmasına ve
etkileşimli biçimde görselleştirilmesine imkân sağlamaktadır (Nishanbaev,2020). Son yıllarda,
gezilebilir 3B sanal etkileşimli ortamlar oluşturmak ve Web'de yayınlamak için kullanılan javascript
kütüphanesine ve WebCBS’ye dayalı teknolojilerde önemli gelişmeler yaşanmıştır (Potenziani vd.,
2015; Nishanbaev, 2020). WebCBS, bir coğrafi bilgi sistemi üzerinde çevrimiçi olarak coğrafi bilgi
kullanan, verilerin toplanmasına, işlenmesine, analiz edilmesine, görselleştirilmesine ve iletişimine,
katmanların eklenmesine ve çıkarılmasına ve istemci-sunucu etkileşimine olanak tanıyan jeo-uzamsal
bir teknolojidir (Farkas, 2017; Chen vd., 2018; Lázaro Torres, 2017). WebCBS, kullanıcının verileri ve
haritaları internet üzerinden interaktif bir şekilde işlemesini, geleneksel Web tarayıcısını kullanarak
kaydırma, yakınlaştırma, sorgulama ve açıklama gibi işlevler sağlar.
Kültürel mirasın sürdürülebilir bir anlayışıyla uzun vadede 3B olarak arşivlenmesi, gösterimi,
sunumu ve mekânsal-zamansal analizi için WebCBS teknolojileri birincil araç olarak kullanılmaktadır
(Dhonju vd., 2018; Nishanbaev, 2020). Kültürel mirasın 3B olarak WebCBS platformunda
görselleştirilmesi, kullanıcılara kültür varlıklarına erişim, kültürel miras alanlarında gezinme ve
etkileşim kurma gibi önemli katkılar sağlamaktadır (Machidon vd., 2020).
Bu çalışma kültürel mirasın dijital ortamda 3B modellenmesini ve 3B modelin etkileşimli bir
biçimde sunumu için açık kaynak kodlu WebCBS platformuna entegrasyonunu içermektedir. Çalışmada
ücretsiz ve açık kaynaklı yazılıma dayalı olarak kültürel mirasın web üzerinden 3B keşfi ve
dokümantasyonu için metodolojik bir yaklaşım açıklanmıştır. Metodolojik iş akışı, Kütahya ili, Tavşanlı
ilçesinde yer alan, Germiyanoğulları zamanında 1377 yılında inşa edilen tarihi Kurşunlu Camisi için
uygulanmıştır. 3B WebCBS oluşturmak için bir platform olarak CesiumJS kullanılmıştır.
2. Materyal ve Metot
2.1. Çalışma Alanı
Çalışma alanı olarak Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde yer alan Kurşunlu Camisi seçilmiştir. Kurşunlu
Camisi Germiyanoğulları Beyliği zamanında 1377 yılında Hacı Veliyüddin tarafından önceleri mescit
olarak inşa edilmiştir. Daha sonra II. Abdülhamid zamanında kesme taştan yeniden inşa edilmiştir.
Cami 7.09 m x 7.26 m boyutlarında kare planlıdır ve kubbesi sonradan kurşunla kaplandığından,
“Kurşunlu Camisi” olarak anılmaktadır (Şekil 1). Yapının doğu ve batı cepheleri kapalı, giriş cephesi
üç kemerlidir. Son cemaat yeri iki küçük kubbe ve ortada bir tonozla örtülüdür (URL-1).

Şekil 1. Tavşanlı Kurşunlu Camisi
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2.2. Çalışmanın Materyalleri
Çalışmada veri kaynakları olarak Kurşunlu Camisi’ne ilişkin ölçüler (yükseklik, genişlik ve
derinlik vb.) ve yapının tüm cephelerden çekilmiş fotoğrafları kullanılmıştır. Fotoğrafların çekiminde
16.2 MP çözünürlüğe sahip Samsung ST150 dijital fotoğraf makinesi, yapının boyutlarına ilişkin CAD
dosyasının hazırlanması işlemi için Netcad yazılımı, 3B modelleme için SketchUp yazılımı ve 3B
modelin web tarayıcısında sunumu için açık kaynaklı Cesium platformu kullanılmıştır.
2.3. Yöntem
Çalışmanın yöntemi için literatür taraması sonucu elde edilen kaynaklardan ve belgelerden
yararlanılmıştır. Çalışmanın yöntemi Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Çalışmanın yöntemi

3. Uygulama
3.1. Veri Toplama
Kurşunlu Camisi’nin 3B modeline gerçekçi bir görünüm kazandırmak için doku kaplama işlemi
yapılırken kullanılmak üzere yapının tüm açılardan çekilmiş fotoğraflarına ihtiyaç vardır. Fotoğrafların
çekiminde caminin tüm cephelerden, görünen bütün yüzeylerinin fotoğraflanmasına ve hava koşulları
göz önünde bulundurularak fotoğraflarda ışık yoğunluğunun aynı olmasına dikkat edilmiştir. Camiye
ilişkin yükseklik ve boyut bilgileri 1/1000 ölçekli halihazır haritadan (CAD dosyası) elde edilmiştir.
3.2. 3B Modelleme
3B model oluşturma işlemi için SketchUp yazılımı kullanılmıştır. SketchUp, mimarlar,
mühendisler, film yapımcıları, oyun geliştiricileri için tasarlanmış bir 3B Modelleme yazılımıdır (URL2). Netcad yazılımında 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinden elde edilen, yapının geometrik modeli
(Şekil 3) “.dxf” formatında çıkarılarak SketchUp yazılımına aktarılmıştır.

Şekil 3. Kurşunlu Camisi’nin 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde konumu

Yapının sınırını ifade eden geometrik çizgisel izleri ile Google Earth’den elde edilen uydu
fotoğrafı üst üste çakıştırılmıştır. Daha sonra Kurşunlu Camisi’nin 3B katı modeli oluşturulmuştur. 3B
modelin yüzeylerine gerçekçi görünüm kazandırmak ve görselliği zenginleştirmek amacıyla arazide
çekilen fotoğraflardan cephe giydirme, renklendirme ve doku kaplama işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Şekil 4’te Kurşunlu Camisi’nin farklı yönlerden 3B modeli gösterilmektedir.
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Şekil 4. Kurşunlu Camisi’nin farklı yönlerden 3B modeli

Son olarak, Kurşunlu Camisi’nin 3B dijital modeli “.dae” uzantılı model dosyası olarak dışa
aktarılarak, Cesium platformunda işlenmek üzere Cesium 3D Tiles formatına dönüştürülmüştür.
3.3. WebCBS Tabanlı Görselleştirme
Çalışmada Kurşunlu Camisi’nin web tarayıcısında kapsamlı ve etkileşimli olarak görselleştirmesi
için Cesium platformu kullanılmıştır. CesiumJS, eklentiler olmadan bir web tarayıcısında 3B haritalar
ve küreler oluşturmak için WebGL'i kullanan açık kaynaklı bir JavaScript kütüphanesidir. Cesium
görselleştirme işlemlerinde birçok 3B model dosyalarının format türünü desteklemektedir (URL-3).
Kurşunlu Camisi’nin 3B modelinin etkileşimli sunumu için CesiumJS kütüphanesi kullanılarak bir web
arayüzü geliştirilmiştir (Şekil 5).

Şekil 5. CesiumJS kütüphanesi kullanılarak geliştirilen web arayüzü

Açık kaynaklı CesiumJS kütüphanesi kullanılarak oluşturulan kodun çalıştırılması ile Kurşunlu
Camisi’nin 3B modeli web arayüzünde görselleştirilmiştir (Şekil 6,7).
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Şekil 6. Kurşunlu Camisi’nin 3B modelinin WebCBS tabanlı görselleştirilmesi (güneydoğu cephesinden
görünüm)

Şekil 7. Kurşunlu Camisi’nin 3B modelinin WebCBS tabanlı görselleştirilmesi (kuzeydoğu cephesinden
görünüm)
Cesium platformu yakınlaştırma, kaydırma, döndürme ve sorgulama ile sanal dünya üzerinde gezinme gibi
çoklu işlemleri mümkün kılmaktadır. Ayrıca Cesium platformu 3B görselleştirmenin herhangi bir web sayfasına
entegrasyonuna imkân sağlamaktadır.

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu çalışmada kültürel mirasın dokümantasyonu ve yönetimi için WebCBS platformu aracılığıyla
3B modelin görselleştirilmesine yönelik bir metodolojik yaklaşım ele alınmıştır. WebCBS tabanlı
platform, açık kaynaklı, oldukça genişletilebilir ve web ortamına kolayca entegre edilebilen bir sanal
dünya sistemi Cesium üzerine inşa edilmiştir. Bu kapsamda Tavşanlı Kurşunlu Camisi’nin 3B modelinin
etkileşimli, kapsamlı olarak görselleştirilmesine ve erişimine imkân sağlanmıştır. Çalışma, WebGL
standardına dayalı 3B kültürel miras modellerinin WebCBS platformu üzerinde paylaşımın potansiyelini
ve sınırlamalarını keşfetmemizi sağlamıştır. Çalışmanın sonucu olarak, evrensel değerlere sahip
kültürel mirasın korunması, kayıt altına alınması ve sürdürülebilir bir anlayışla gelecek kuşaklara
aktarılmasında, kültür varlıklarının 3B olarak sunumu için açık kaynak kodlu Cesium platformunun
başarılı bir araç olduğu görülmüştür.
Çalışmanın genel anlamda ortaya koyduğu geleceğe dönük öneriler aşağıda sunulmuştur:
•
•

Çalışmada açıklanan metodoloji, 3B kültürel miras modellerinin ve ilgili bilgilerin
depolanmasını ve görselleştirilmesini kolaylaştırmak için müzeler, galeriler, arşivler gibi
kurumlarda uygulanabilir.
Önerilen 3B WebCBS sistemi, veri analizi için özel görselleştirme teknikleri veya algoritmalar
eklenerek belirli uygulamalar için kolayca uyarlanabilir.
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•

Oluşturulan 3B dijital arşivler web üzerinden paylaşılabilir ve çoklu analizler için çeşitli
uygulamalar veya arayüzler tarafından okunabilir.
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Kültürel Mirasın Ayrıntılı Keşfi için Mobil Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin
Kullanımı: Tavşanlı Ulu Cami Örneği
Öğr. Gör. Ahmet USLU, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Türkiye, ahmet.uslu1@dpu.edu.tr
Özet: Kültürel miras, bir şehrin veya ülkenin tarihi yerlerinin ve geleneklerinin temsilini ifade etmektedir.
Artırılmış Gerçeklik (AG), gerçek ve sanal hibrit ortamların görselleştirilmesine izin veren, yeni bir teknolojidir.
AG, dijital kültürel miras alanında kullanıcıların deneyimlerini desteklemek ve geliştirmek için potansiyel bir
teknoloji olarak ortaya çıkmıştır. AG teknolojisinin kültürel miras ortamlarında kullanımı, kültür varlıklarına olan
ilginin, farkındalığın artırılması ve kültürel miras eserlerine erişilebilirliğin sağlanması açısından büyük önem arz
etmektedir. Bu araştırmada kültürel mirası görselleştirmenin bir yolu olarak mobil AG teknolojilerini tanıtmak,
kültürel mirasın ayrıntılı keşfi için yenilikçi fırsatlar sunarak kültürel mirasla hızlı etkileşimlerin sağlanması
amaçlanmıştır. Çalışmada Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde yer alan ve 19. yüzyılda inşa edilen tarihi Ulu Cami model
olarak seçilmiştir. Ulu Cami’nin 3 boyutlu (3B) modelinin oluşturulması ve 3B modelin mobil AG ortamında
sunulması işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ulu Cami’nin 3B modeli SketchUp yazılımı kullanılarak oluşturulmuştur.
SketchUp yazılımında Ulu Cami 3B olarak çizilmiş ve yapının tüm açılardan çekilmiş görüntüleri ile doku kaplaması
yapılarak 3B modele gerçeklik kazandırılmıştır. Oluşturulan 3B modelin materyal dosyaları, AG ürün
görselleştirme platformu olan Augment uygulamasına aktarılmıştır. Tavşanlı Ulu Cami’nin 3B modeli ios ve
android işletim sistemli mobil cihazlar üzerinde bulunan uygulama sayesinde QR kodun taratılması ile başarılı
olarak görüntülenmiştir. Çalışmanın sonucunda, kültürel miras alanında AG teknolojilerinin kullanılması ile
sürdürülebilir yerel kalkınmayı desteklemek, kültürel mirasın korunmasını ve sanal erişilebilirliğini sağlamak,
kültür yayılımını arttırmak için insan - teknoloji etkileşimine önemli katkılar sunduğu görülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Kültürel miras, Tavşanlı Ulu Cami, 3B modelleme, Artırılmış gerçeklik.

Use of Mobile Augmented Reality Technology for Detailed Exploration of
Cultural Heritage: The Case of the Tavşanlı Ulu Mosque
Abstract: Cultural heritage refers to the representation of the historical places and traditions of a city or
country. Augmented Reality (AR) is a new technology that visualizes hybrid real and virtual environments. AR has
emerged as a potential technology to support and enhance users ' experiences in the field of digital cultural
heritage. The use of AG technology in cultural heritage environments is of great importance in terms of increasing
interest, awareness of cultural assets and ensuring accessibility to cultural heritage artifacts. In this study, it is
aimed to introduce mobile AR technologies as a way of visualizing cultural heritage and to provide rapid
interactions with cultural heritage by providing innovative opportunities for detailed exploration of cultural
heritage. In the study, the historical Ulu Mosque, located in the town of Tavsanli, Kütahya province and built in
the 19th century, was selected as a model. Creating a 3-dimensional (3D) model of the Ulu Mosque and presenting
the 3D model in a mobile AR environment. The 3D model of Ulu Mosque was created using SketchUp software. In
SketchUp software, the Ulu Mosque was drawn in 3D and the 3D model was rendered real by texture overlay with
the images taken from all angles of the building. The material files of the created 3D model were transferred to
Augment, the AR product visualization platform. The 3D model of Tavşanlı Ulu Mosque was successfully visualized
by scanning QR code, thanks to the application found on mobile devices with ios and android operating systems.
As a result of the study, it has been observed that the use of AR technologies in the field of cultural heritage
makes significant contributions to human-technology interaction in order to support sustainable local
development, to ensure the protection of cultural heritage and its virtual accessibility, and to increase cultural
dissemination.
Keywords: Cultural heritage, Tavşanlı Ulu Mosque, 3D modeling, Augmented reality.
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1. Giriş
Kültürel Miras, nesilden nesile miras kalan, nesilden nesile aktarılan ve günümüzde gelecek
nesiller için korunan bir halkın yaşam tarzının bir ifadesidir (Blake, 2000). Bir halkın yaşam tarzını,
geleneklerini, değerlerini, inancını, hukukunu, sanatını, edinilen ve aktarılan her şeyi içerir (Vecco,
2010). Son yıllarda, turistlerin kültürel miras deneyimlerini iyileştirmek için yenilikçi teknolojilerden
biri olan Artırılmış Gerçekliği (AG) teknolojisi sıklıkla uygulanmaktadır. AG uygulamaları, bilgisayar
tarafından üretilen duyusal girdiler (görüntüler, video, GNSS, vb.) aracılığıyla zenginleştirilen 3
boyutlu (3B) modellerin gerçek dünya ortamına entegre edilmesine ve etkileşime girmesine izin verir
(Azuma, 1997). AG’yi birleştiren gelişmiş teknolojiler, hem site hakkında çok yönlü bilgi sağlamayı
hem de farklı ölçeklerde bir turistik destinasyonun çekiciliğini artırmayı amaçlayan, derinlemesine
sürükleyici bir ziyaretçi deneyimi sunmaktadır (Anthes vd., 2016; Bekele vd., 2018; FernándezPalacios vd., 2017). Bu bakış açısıyla bu araştırmanın temel amacı, kullanıcılar, sürükleyici gerçeklik
teknolojileri ve kültürel miras arasında bağlamsal bir ilişki ve etkileşim sağlayarak AG uygulamalarında
kültürel deneyimi geliştirmektir.
Literatür, AG'in mühendislikten tıbba kadar farklı uygulama alanlarına uygulanabileceğini
göstermektedir (Van Krevelen vd., 2010). Turizm ve kültürel miras AG uygulamaları için önemli ve
gelecek vaat eden bir alan olarak sunulmuştur (Papagiannakis vd., 2008). (Vlahakis vd, 2002), AG
teknolojisini kullanarak Yunanistan'daki Olympia antik kentinin 3B yeniden inşasını
gerçekleştirmişlerdir. (Liestol, 2011), Atina'daki Parthenon Tapınağı'nın 3B yeniden inşası için mobil
bir AG uygulaması tasarlamışlardır. (Aziz ve Siang.,2014), UNESCO Dünya Mirası Listesi Melaka'da
kültürel mirasın korunması için bütünsel bir uygulama olarak sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik
kombinasyonunu gerçekleştirmişlerdir. (Bostancı vd., 2015), AG teknolojisi ile yıkılan antik yapıların
üzerini 3B modellerle harmanlayarak daha eğlenceli hale getirmişlerdir. (Canciani vd., 2016),
Roma’da yer alan Castra Praetoria'daki Aurelian Duvarı'nın 3B modelini AG uygulaması üzerinde
görselleştirmişlerdir. (Younes vd., 2017), antik kentin üstüne bir 3B model yerleştirerek Byblos'taki
Roma Tiyatrosu için artırılmış ve sanal gerçeklik uygulaması sunmuşlardır.
Çalışmada, büyük ve karmaşık kültürel mirasın 3B içeriklerini AG metodolojileri aracılığıyla kolay
ve etkileşimli bir şekilde kullanmak ve bunlara erişmek için geliştirilmiş bir görselleştirme hattı
sunulmuştur. Önerilen iş akışı, Tavşanlı Ulu Camisi’ne uygulanmıştır.
2. Materyal ve Metot
2.1. Çalışma Alanı
Çalışma alanı olarak Kütahya ili, Tavşanlı ilçesinde yer alan Ulu Cami seçilmiştir. Ulu Cami miladi
1430 yılında Arslan Bey tarafından kesme taştan ve araları tuğla hatıllı olarak inşa edilmiştir. Bir büyük
kubbesi ile 8 küçük kubbesi bulunmaktadır (Şekil 1). Caminin avlusunda Arslan Bey’in türbesi ile
Zeytinoğlu Kütüphanesinin eski binası yer almaktadır (URL-1).

Şekil 1. Tavşanlı Ulu Cami
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2.2. Çalışmanın Materyalleri
Çalışmada veri kaynakları olarak Ulu Cami’ye ilişkin ölçüler (yükseklik, genişlik ve derinlik vb.)
ve yapının tüm cephelerden çekilmiş fotoğrafları kullanılmıştır. Fotoğrafların çekiminde 16.2 MP
çözünürlüğe sahip Samsung ST150 dijital fotoğraf makinesi, yapının boyutlarına ilişkin CAD dosyasının
hazırlanması işlemi için Netcad yazılımı, 3B modelleme için SketchUp yazılımı ve mobil AG uygulaması
için Augment (bulut tabanlı yazılım) kullanılmıştır.
2.3. Yöntem
Çalışmanın yöntemi için literatür taraması sonucu elde edilen kaynaklardan ve belgelerden
yararlanılmıştır. Çalışmanın yöntemi Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2. Çalışmanın yöntemi

3. Uygulama
3.1. Veri Toplama
Ulu Cami’nin 3B modeline gerçekçi bir görünüm kazandırmak için doku kaplama işlemi yapılırken
kullanılmak üzere yapının tüm açılardan çekilmiş fotoğraflarına ihtiyaç vardır. Fotoğrafların çekiminde
caminin tüm cephelerden, görünen bütün yüzeylerinin fotoğraflanmasına ve hava koşulları göz önünde
bulundurularak fotoğraflarda ışık yoğunluğunun aynı olmasına dikkat edilmiştir. Camiye ilişkin
yükseklik ve boyut bilgileri 1/1000 ölçekli halihazır haritadan (CAD dosyası) elde edilmiştir.
3.2. 3B Modelleme
3B model oluşturma işlemi için SketchUp yazılımı kullanılmıştır. SketchUp, mimarlar,
mühendisler, film yapımcıları, oyun geliştiricileri için tasarlanmış bir 3B Modelleme yazılımıdır (URL2). Netcad yazılımında 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinden elde edilen, yapının geometrik modeli
(Şekil 3) “.dxf” formatında çıkarılarak SketchUp yazılımına aktarılmıştır.

Şekil 3. Ulu Cami’nin 1/1000 ölçekli halihazır harita üzerinde konumu

Yapının sınırını ifade eden geometrik çizgisel izleri ile Google Earth’den elde edilen uydu
fotoğrafı üst üste çakıştırılmıştır. Daha sonra Ulu Cami’nin 3B katı modeli oluşturulmuştur. 3B modelin
yüzeylerine gerçekçi görünüm kazandırmak ve görselliği zenginleştirmek amacıyla arazide çekilen
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fotoğraflardan cephe giydirme, renklendirme ve doku kaplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Şekil
4’de Ulu Cami’nin farklı yönlerden 3B modeli gösterilmektedir.

Şekil 4. Ulu Cami’nin farklı yönlerden 3B modeli

Son olarak, 3B dijital model Augment yazılımına aktarılmak üzere üzere “.dae” uzantılı model
dosyası olarak kaydedilmiştir.
3.3. Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulaması
Mobil AG uygulaması için Augment (bulut tabanlı yazılım) kullanılmıştır. Augment, kullanıcıların
ürünlerini gerçek ortamda ve gerçek zamanlı olarak tabletler veya akıllı telefonlar aracılığıyla 3B
olarak görselleştirmelerine imkân sağlayan AG platformudur. Yazılım Perakende, E-Ticaret, mimari
ve diğer amaçlarla kullanılmaktadır (URL-3). Augment (bulut tabanlı yazılım), işletmelerin ve 3B
profesyonellerinin AG gücünü kullanarak projeleri gerçek boyutlarında ve ortamlarında, iPhone, iPad
ve Android'de görselleştirmelerine olanak tanır (URL-2). 3B modelleme aşamasında oluşturulan Ulu
Camii’nin “.dae” uzantılı model dosyası, kaplama ve materyal dosyası ile birlikte Augment
uygulamasına aktarılmıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Ulu Cami’nin Augment uygulamasında işlenmesi

Mobil cihaz üzerinde bulunan uygulama sayesinde QR kodun taratılması ile Ulu Cami’nin 3B modeli
AG uygulamasında görselleştirilmiştir (Şekil 6,7).

98

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)

Şekil 6. Ulu Cami’nin Augment uygulamasında görselleştirilmesi

Şekil 7. Ulu Cami’nin mobil AG tabanlı görselleştirilmesi
Augment uygulaması yakınlaştırma, kaydırma, döndürme ve gezinme gibi çoklu işlemleri mümkün
kılmaktadır.

4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu çalışmada kültürel mirasın dokümantasyonu ve yönetimi için AG teknolojisi aracılığıyla
Tavşanlı Ulu Cami’nin 3B modelinin etkileşimli ve kapsamlı görselleştirilmesine yönelik bir metodolojik
yaklaşım ele alınmıştır. Araştırmada kullanıcılar, sürükleyici gerçeklik teknolojileri ve kültürel miras
arasında bağlamsal bir ilişki ve etkileşim sağlayarak AG uygulamalarında kültürel deneyimin
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın sonucunda, kültürel miras alanında AG teknolojilerinin
kullanılması ile sürdürülebilir yerel kalkınmayı desteklemek, kültürel mirasın korunmasını ve sanal
erişilebilirliğini sağlamak, kültür yayılımını arttırmak için insan - teknoloji etkileşimine önemli katkılar
sunduğu görülmüştür.
Çalışmanın genel anlamda ortaya koyduğu geleceğe dönük öneriler aşağıda sunulmuştur:
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•
•
•
•
•

Görselleştirme, sadece ziyaretçilere müzelerde, sergilerde ve ören yerlerinde benzersiz
deneyimleri zenginleştirmek için değil, aynı zamanda kültürel miras alanlarının bilimsel
uygulamaları için de kullanılabilir.
Kullanıcılar arkeolojik alanların geçmişini ve bugününü bilmek için erişilmesi zor yerlere,
mesafelere veya farklı dönemlere sanal olarak seyahat edebilirler.
Sınırlı hareket kabiliyetine sahip kişiler, gerçekliğe dayalı AG uygulamaları aracılığıyla
kültürel miras alanlarını sanal olarak ziyaret edebilir, keşfedebilir ve keyfini çıkarabilir.
Araştırmacılar gelecekteki müdahaleleri planlama, tahmin etme, simüle etme ve
görselleştirme dışında özel kültürel bilgiler (metin bilgileri, görüntüler, meta veriler vb.)
İçeren bir veritabanı olarak AG uygulamasını kullanabilir.
AG uygulamaları arkeolojik alanların incelenmesi, miras alanlarına zarar vermeden,
kirletmeden veya değiştirmeden anıtların doğru ve kesin ayrıntıları için tahribatsız bir yol
sağlar.

KAYNAKLAR
Anthes, C., García-Hernández, R. J., Wiedemann, M., and Kranzlmüller, D. (2016). State of the art of
virtual reality technology. In 2016 IEEE Aerospace Conference (pp. 1-19). IEEE.
Aziz, K. A., and Siang, T. G. (2014). Virtual Reality and Augmented Reality combination as a holistic
application for heritage preservation in the Unesco World Heritage Site of Melaka. International
Journal of Social Science and Humanity, 4(5), 333-338.
Azuma, R. T. (1997). A survey of augmented reality. Presence: Teleoperators & Virtual Environments,
6(4), 355-385.
Bekele, M. K., Pierdicca, R., Frontoni, E., Malinverni, E. S., and Gain, J. (2018). A survey of
augmented, virtual, and mixed reality for cultural heritage. Journal on Computing and Cultural
Heritage (JOCCH), 11(2), 1-36.
Blake, J. (2000). On defining the cultural heritage. The International and Comparative Law Quarterly,
49(1), 61-85.
Bostancı, E., Kanwal, N., and Clark, A. F. (2015). Augmented reality applications for cultural heritage
using Kinect. Human-centric Computing and Information Sciences, 5(1), 1-18.
Canciani, M., Conigliaro, E., Grasso, M. D., Papalini, P., and Saccone, M. (2016). 3D survey and
augmented realıty for cultural herıtage. the case study of aurelıan wall at castra praetorıa ın
rome. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing & Spatial Information
Sciences, 41.
Fernández-Palacios, B. J., Morabito, D., and Remondino, F. (2017). Access to complex reality-based
3D models using virtual reality solutions. Journal of cultural heritage, 23, 40-48.
Papagiannakis, G., Singh, G., & Magnenat‐Thalmann, N. (2008). A survey of mobile and wireless
technologies for augmented reality systems. Computer Animation and Virtual Worlds, 19(1), 322.
Liestol, G. (2011). Learning through situated simulations: Exploring mobile augmented reality.
Research Bulletin, 1, 2011.
Van Krevelen, D. W. F., and Poelman, R. (2010). A survey of augmented reality technologies,
applications and limitations. International journal of virtual reality, 9(2), 1-20.
Vecco, M. (2010). A definition of cultural heritage: From the tangible to the intangible. Journal of
Cultural Heritage, 11(3), 321-324.
Vlahakis, V., Ioannidis, M., Karigiannis, J., Tsotros, M., Gounaris, M., Stricker, D., and Almeida, L.
(2002). Archeoguide: an augmented reality guide for archaeological sites. IEEE Computer
Graphics and Applications, 22(5), 52-60.
Younes, G., Kahil, R., Jallad, M., Asmar, D., Elhajj, I., Turkiyyah, G., & Al-Harithy, H. (2017). Virtual
and augmented reality for rich interaction with cultural heritage sites: A case study from the
Roman Theater at Byblos. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 5, 1-9.
100

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)
URL-1: https://kutahya.ktb.gov.tr/
URL-2: https://www.sketchup.com/
URL-3: https://www.augment.com/

101

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)

OKUL ÖNCESI EĞITIM VE OKULA HAZIRLIK
PRE-SCHOOL EDUCATION AND SCHOOL PREPARATION

102

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)

Okul Öncesi Dönem Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Yaklaşım
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Özet: Bu çalışmada; proje tabanlı yaklaşım, proje tabanlı yaklaşımın tarihçesi, tanımı ve temel özellikleri,
proje çalışmalarının aşamaları, proje tabanlı yaklaşımın faydaları, proje tabanlı yaklaşımda öğretmen rolü ve
okul öncesi dönem fen eğitimde proje yaklaşımı hakkında ilgili alanyazın doğrultusunda bilgilere yer verilmiştir.
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için konuyla
ilgili kitap, makale ve araştırmalar incelenmiş, elde edilen veriler sistematik bir biçimde bütünleştirilmeye
çalışılmıştır. Proje tabanlı öğrenme; üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak
kullanımı gerektiren, akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan, teknoloji kullanımı vurgulayan ve
çocuğun aktif katılımını teşvik eden bir öğretim modelidir. Projeler; dramatik oyun, el işi ve resim gibi
aktivitelerle, çocukların okuldaki öğrenmeleriyle okul dışındaki yaşamları arasında bağlantı kurarak öğrenmeyi
zenginleştirir. Araştırma yapma ve soru sormanın yanı sıra çocuklar, kendi etkinliklerine kendileri karar verir,
öğrendiklerini paylaşır, projede edindikleri bilgileri kullanabilir ve sorun çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı
bulurlar. Proje çalışmaları üç aşamadan oluşmaktadır. Tıpkı bir hikâyede olduğu gibi proje çalışmalarının da giriş,
gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Okul öncesi dönemde çocuklara verilecek fen eğitimiyle; çocukların gözlem
yapmayı öğrenmesi, çevrelerinde ve doğada gelişen olayları tanıması, bilimsel süreci öğrenmesi sağlanmaktadır.
Bu sebeple okul öncesi dönem çocuklarına fen kavramlarının ve bilimsel becerilerin uygun yöntemlerle
öğretilmesi oldukça önemlidir. Bu noktada proje yaklaşımı oldukça etkili bir yöntem olarak görülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Proje tabanlı öğrenme, Proje tabanlı yaklaşım, Fen eğitimi, Okul öncesi dönem.

Project Based Approach in Preschool Science Education
Abstract: In this study; information about project based approach, history, definition and basic features of
project based approach, stages of project studies, benefits of project based approach, teacher role in project
based approach and project approach in pre-school science education are included. In the research, document
review method, one of the qualitative research methods, was used. For the research, books, articles and
researches on the subject were examined and the data obtained were tried to be integrated systematically.
Project based learning; it is a teaching model that supports high level cognitive activities, requires a wide range
of tools and resources, tackles academic, social and life skills, emphasizes the use of technology and encourages
the active participation of the child. Projects enrich learning through activities such as dramatic play, handicraft
and painting, linking children's learning at school and their life outside of school. In addition to conducting
research and asking questions, children decide their own activities, share what they learn, use the information
they have gained in the project, and have the opportunity to improve their problem-solving skills. Project work
consists of three stages. Just like in a story, project work has introduction, development and conclusion sections.
With science education to be given to children in preschool period; it is ensured that children learn to make
observations, recognize the events that develop in their environment and nature, and learn the scientific process.
For this reason, it is very important to teach pre-school children science concepts and scientific skills with
appropriate methods. At this point, the project approach is seen as a very effective method.
Keywords: Project-based learning, Project-based approach, Science education, Preschool period.
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1. Giriş
İnsanlar yaşamları boyunca çeşitli sorunlarla karşılaşır ve bu sorunları çözmek için kendilerine
özgü yollar ararlar. Bu yüzden çocukların, daha küçük yaşlardan itibaren, öğrenme ortamında gerçek
ya da gerçeğe yakın sorunlarla karşılaşıp, çözümler üretip yaşama hazırlanmaları gerekmektedir
(Ünsal, 2017). Bu hazırlanma sürecinde çocukların ilgileri esas alınmalıdır.
Avcı’ya (2005) göre çevreleri hakkında bir şeyler öğrenmek, yakın ve uzak çevrelerini araştırmak
ve keşfetmek çocukların en doğal ilgilerinden biridir. Çünkü çocuklar doğal bir merak ve keşfetme
arzusu ile dünyaya gelmektedirler. Ancak dünyayı tanımaya, yani fen öğrenmeye bu kadar istekli
doğan çocuklar zaman içerisinde bilime karşı olumsuz tutum geliştirebilmektedirler. Bilime karşı
geliştirilen olumsuz tutumlar; çocukların yaş, ilgi ve gelişim düzeylerine uygun nitelikte konuların
seçilmemesi, öğretmenin olumsuz tutumları ve fen öğreniminde uygun tekniklerin kullanılmamasından
kaynaklanabilmektedir.
Okul öncesi dönem çocuklarının bilime karşı olumsuz tutum geliştirmelerinin önlenmesi,
çevrelerini öğrenmeye karşı olan güçlü ilgilerinin devam ettirilmesi ve erken dönemden itibaren
bilimsel bir bakış açısı geliştirmeleri; ancak sistemli bir fen öğretimiyle mümkün olabilmektedir. Bu
doğrultuda, çocuklar için planlanacak fen etkinliklerinin; çocukların yaşlarına, ilgilerine ve gelişim
özelliklerine uygun, çocuğun birden çok duyusuna hitap eden, somut, çocuğun yakın çevresinden uzak
çevresine doğru ilerleyen, çocuğun değişik materyaller kullanarak etkin katılmasına olanak sağlayan
ve çocuklara yaşadıkları deneyim ile ilgili düşünme ve keşfetme imkânı veren özelliklere sahip olması
gerekmektedir (Avcı, 2005). Bir başka deyişle, etkinlik planlamaları çocuğu merkeze alarak
yapılmalıdır.
Çocuklar için düzenlenen fen etkinliklerinin yöntemi mutlaka çocukların aktif katılma esasına
dayanmalıdır. Çünkü çocuğun merkezde yer aldığı ve öğretmenin rehber olduğu, aktif katılma ve
öğrenme sürecinde; öğretme standart bir süreç olmaktan çıkıp bireyselleştirilmiş bir sürece dönüşür.
Aktif öğrenme sürecinde, çocukların yaparak yaşayarak öğrenebilecekleri deneyler, gözlem
çalışmaları, müzik, oyun, drama, yiyecek hazırlama, sınıflama ve karşılaştırma yapma etkinlikleri,
eğitici oyuncaklarla oyun gibi birçok etkinlikle çocuklara fen eğitimi vermek mümkündür (Avcı, 2005;
Ünsal, 2017). Bu noktada proje yaklaşımı oldukça etkili bir yöntem olarak görülmektedir. Çünkü proje
tabanlı öğrenme yaklaşımı, çocuklara aktif katılım olanağı sağlamakla birlikte tüm bu bahsedilen
etkinlik çeşitlerini kapsayan uzun soluklu bir öğrenme deneyimidir.
MEB tarafından uygulamaya konulan fen ve teknoloji programı, yapılandırmacı öğretim
yaklaşımını benimseyen, öğretmenlerin derslerinde daha çok rehber olmasını ön gören bir programdır.
Bu program öğretmenlerin alanlarına daha hâkim olmalarını; farklı yöntemleri uygulayarak öğrenmeöğretme sürecini daha verimli bir şekilde sürdürmelerini gerekli kılmaktadır. Buna göre, öğretmenlerin
bilgiyi doğrudan aktarmak yerine, çocukları bilgiye yönlendirecek nitelikte etkinlikler düzenlemesinin
ve bu süreçte farklı yöntem teknik ve yaklaşımları kullanmasının önemi vurgulanmaktadır. Bu
bağlamda çocukların etkinlik sürecinde daha aktif bir rol üstlenmesi, çevresindeki problemlerin
farkına varması, bu problemlere ilişkin farklı çözüm yolları üretmesi ve öğrenme sürecini daha verimli
bir şekilde sürdürmesini sağlayacak en etkili yollarından biri de çocuklara proje çalışması
yaptırılmasıdır. Proje çalışması bir problemin bireysel veya grupla çözülme sürecidir. Proje çalışması
sırasında bir ürün ortaya çıkar. Bu ürünün hazırlanması sırasındaki süreç proje tabanlı öğretimdir
(Önen ve diğerleri, 2010).
Yılmaz, Beyazkürk ve Anlıak’ın (2006) da belirttiği üzere, okul öncesi dönem, çevreyi ve
yaşantıları araştırarak; gözlem yapma ve öğrenme becerilerinin güçlendirilmesi için en uygun
zamandır. Bu yüzden okul öncesi dönemde kullanılacak eğitim yaklaşımları, hem çocukların
gelişimlerini destekleyecek hem de çocuklara zengin uyaranlı bir ortam sağlayacak nitelikte olmalıdır.
İşte bu noktada proje yaklaşımı, gelişim ve değişimi destekleyen, eğitim programlarının
zenginleşmesini sağlayan, eğitimin tamamlayıcı bir unsuru olan yaklaşımlardan biri olarak karşımıza
çıkmaktadır.
2. Proje Tabanlı Yaklaşımın Tarihçesi
Proje yaklaşımının geçmişi J. J. Rousseau’nun 18. yüzyılda çocuk eğitimiyle ilgili görüşlerini
yazdığı eseri “The Emile” (1762)’ye kadar uzanmaktadır. Proje yaklaşımı bilhassa Rousseau’nun
öğrenmede çocukların yeteneklerine değer verme görüşüyle bağdaşmaktadır (Ünsal, 2017). Pestalozzi
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ve Frobel’in de çocukların eğitimindeki aksaklıkların giderilmesi, çocukların kendi öz aktivite ve
öğrenmelerine önem verilmesi konularındaki görüşleriyle proje yaklaşımından etkilendikleri
söylenebilir (Burr, 2001; akt, Ünsal, 2017). Ayrıca Dewey (1916)’in yeniden yapılandırma, Kilpatrick
(1918)’in proje yöntemi, Bruner (1961)’in keşif yoluyla öğrenme ve Thelen (1961)’in grup araştırma
modeli de proje yaklaşımıyla benzerlik göstermektedir. Özellikle John Dewey’in 1916 yılında, çocuklar
ve içindeki yaşadıkları toplum için olası en iyi eğitsel deneyimi yaratma konusundaki fikirleri, proje
yaklaşımının temellerini oluşturmuştur (akt. Korkmaz & Kaptan, 2001; akt. Temel ve diğerleri, 2005).
1960-70’lerde İngiliz anaokullarında yaygın olarak kullanılan proje yaklaşımı, 1989’da Katz ve
Chard’ın Çocukların Zihinlerini Meşgul Etmek: Proje Yaklaşımı adlı kitaplarının ilk baskısıyla popüler
olmuş ve Reggio Emilia okullarında çocuklarca yapılan projelerin görülmesi yaklaşıma olan ilgiyi
arttırmıştır (Gandini, 1993; akt. Ünsal, 2017; Katz & Chard, 2000). Günümüzde ise, yapılandırmacılık
görüşünün hâkim olduğu eğitim programlarında, proje tabanlı yaklaşımın kullanımı daha da çok önem
kazanmıştır.
3. Proje Tabanlı Yaklaşım
Proje, hakkında daha fazla bilgi öğrenilmesi gereken bir konunun derinlemesine araştırılmasıdır.
Bu araştırma bazen sınıftaki küçük bir grup, bazen tüm sınıf ve bazen de tek bir çocuk tarafından
yapılır. Projenin en önemli özelliği çocuklar ve öğretmen ya da sadece öğretmen tarafından bir
konuyla ilgili soruların cevaplarını bulmaya yönelik araştırma çabası olmasıdır (Katz, 1994; Aslan &
Köksal-Akyol, 2006).
Proje tabanlı yaklaşım, ya da bir diğer söyleyişle, proje tabanlı öğrenme ise müfredatın
birbirinden bağımsız küçük bilgiler yığını olarak öğretilmesine karşı geliştirilen bir öğrenme ve öğretme
modelidir. Çocuk merkezli bir yaklaşımdır (Aslan & Köksal-Akyol, 2006). Bireysel ya da küçük gruplar
aracılığıyla yaşama benzeyen bir yaklaşımla ve doğal koşullar altında problemlerin çözümünü
amaçlayan bir yaklaşımdır (Korkmaz & Kaptan, 2001).
Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi gösteren
kavramlardan oluşmaktadır. Öğrenme kavramı bu kavramlardan biridir ve dikkati öğretene değil de
öğrenene çekmek açısından oldukça önemlidir. Bir diğeri proje kavramıdır ki proje de tasarı ya da
tasarı geliştirme, planlama, hayal etme anlamına gelmektedir. Bu kavram, öğrenmenin
projelendirilmesiyle tekil öğrenmeden çok belli bir amaca yönelik ilişkisel öğrenmeyi vurgulamaktadır.
Proje tabanlı öğrenmede, proje bir hedef olarak değil, bir alt yapı unsuru olarak görülür; öğrenmenin
ürün değil süreç boyutu vurgulanır ve öğrenmeye öğrenene özgü bir yapı kazandırılır (Erdem &
Akkoyunlu, 2002). Öğrenme sürecinde bireysel farklılıklar dikkate alınır.
Proje tabanlı öğrenme; üst düzey bilişsel aktiviteleri destekleyen, çok çeşitli araç ve kaynak
kullanımı gerektiren, akademik, sosyal ve hayat becerilerini birlikte ele alan, teknoloji kullanımı
vurgulayan ve çocuğun aktif katılımını teşvik eden bir öğretim modelidir. Çocukların, kendilerine özgü
bir biçimde çalışmalarına, düşünmelerine, sorgulamalarına, problem çözmelerine, bilgiye
erişmelerine, işlemelerine ve harmanlamalarına olanak sağlayan bu yaklaşımda; çocuklar hem bireysel
hem de ekip olarak yapılabilen projeler sayesinde diğer çocuklarla işbirliği içinde çalışma fırsatı
yakalarlar (http://www.acevokuloncesi.org/egitim-programi/farkli-program-ve-yaklasimlar/projetabanli-ogrenme).
Katz ve Chard’a (2000) göre proje yaklaşımı, çocukların yaşadıkları çevreyi anlamalarını
sağlamayı amaçlayan, açık uçlu ve informal etkinliklerle becerilerini uygulamayı özendiren bir
yöntemdir. Bu yaklaşımla, çocukların seçilen bir konudaki bilgi ve deneyimlerinin aktif katılım
yöntemleri yoluyla derinlemesine arttırılması amaçlanmaktadır. Çocukların bilgi ve becerileriyle
birlikte sosyal duygusal gelişimleri, estetik duyarlılıkları ve zihinsel gelişimleri de proje yaklaşımıyla
desteklenebilmektedir (LeeKeenan & Edwards, 1992; akt. Avcı, 2005; Katz & Chard, 2000). Proje
yaklaşımı bu anlamda, çok yönlü bir modeldir. Birden fazla gelişim alanına hitap eder.
Bununla birlikte proje yaklaşımı, çocuklara dünyayı sorgulama ve tanıma fırsatı sağlamakta ve bu
sayede farklı yetenek alanlarına sahip (matematik, sözel, müzik gibi) çocukları bireysel özelliklerine
uygun olarak eğitime dâhil edebilmektedir. Proje yaklaşımında etkinlikler çocuğun sürece aktif katılım
esasına dayanarak; serbest, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmış olarak planlanmaktadır. Çocuğun
bu etkinlikleri kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda ve etkinliklere bireysel özellikleri doğrultusunda
katılması önemlidir (Avcı, 2005). Çünkü proje çalışmaları içsel güdülenmeyi temel almaktadır. Bu
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yaklaşımda çocukların ilgilerinin temel alınması, çocukların herhangi bir etkinlik için zorlanmaması ve
çocuklara seçenekler sunulması sebebiyle, çocukların içsel güdülenmesi gelişir. Çocuklar içsel olarak
güdülendiklerinde öğretmenden bağımsız bir şekilde ve birbirlerine yardım ederek çalışmaktadır.
Çocuklar evdeki yetişkinlerden, kaynak materyallerden, kitaplardan ve diğer çocuklardan ne
öğrenmek istediklerini kendileri belirleyebilmektedirler. Çocukların bir amaca sahip olarak proje
çalışmaları yapmaları, proje sonunda ortaya çıkaracakları ürün kadar önemlidir (Katz & Chard, 2000).
Proje yaklaşımı sadece sonuç değil, aynı zamanda süreç odaklıdır. Proje sonuçlanıncaya kadar
süreçteki kazanımlar çok değerlidir.
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımını nitelikli ve değerli kılan bir diğer özelliği, çocukların kendi
öğrenmeleri üzerinde kontrol kurmalarına olanak tanıyan bir aktif öğrenme yaklaşımı olmasıdır.
Eğitimcilere göre en iyi öğrenme yaparak yaşayarak gerçekleşmektedir. İyi tasarlanmış proje tabanlı
öğrenme ortamları da çocuklara gerçek hayatın zorluklarını deneyimleme şansı tanımaktadır (Lind,
1999; Burr, 2001; Şahin, 2007; akt. Ünsal, 2017; Katz & Chard, 2000). Bu yaklaşımda çocuklar ilgi
alanlarını genişletme konusunda cesaretlendirilir, belli yerlerde ve aşamalarda görev alarak
sorumluluk bilinci edinir ve ayrıntılı araştırma yapmayı öğrenirler (Ünsal, 2017).
Aslında proje tabanlı öğrenme, bir metottan ziyade bir yaklaşım tarzıdır. Projeler; dramatik
oyun, el işi ve resim gibi aktivitelerle, çocukların okuldaki öğrenmeleriyle okul dışındaki yaşamları
arasında bağlantı kurarak öğrenmeyi zenginleştirir. Araştırma yapma ve soru sormanın yanı sıra
çocuklar, kendi etkinliklerine kendileri karar verir, öğrendiklerini paylaşır, projede edindikleri
bilgileri kullanabilir ve sorun çözme yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurlar. Ancak projeler
aracılığıyla çocukların kendilerini ilgilendiren konuları keşfetmelerine ve araştırma yapmalarına
olanak
tanımak
onları
başıboş
bırakmak
olarak
anlaşılmamalıdır
(http://www.acevokuloncesi.org/egitim-programi/farkli-program-ve-yaklasimlar/proje-tabanliogrenme). Proje sürecinde öğretmenler; zengin uyaranlı bir eğitim ortamı hazırlamak, açık uçlu
sorularla çocukları düşünmeye ve keşfe yönlendirmek, grup içinde iletişimi kolaylaştırmak gibi
destekleyici unsurlarla çocuklara rehberlik yapmalı ve çocukların öğrenme deneyimlerini
desteklemelidirler.
Proje yaklaşımının genel amacı çocukların zihinsel yaşantılarını geliştirmektir. Zihin teriminin
kapsamında bilgi ve becerilerin yanı sıra duygusal, estetik ve ahlaki duyarlılık da bulunmaktadır. Küçük
çocuklara verilecek eğitimin zihnin tüm kapsamını hedeflemesi gerekmektedir. Bunun için de
çocukların sorular oluşturması, bilmeceler çözmesi ve çevrelerindeki önemli konulara ilişkin
bilinçlerinin arttırılması desteklenmelidir. Bu noktada da proje çalışmaları devreye girmektedir. Erken
çocukluk dönemi eğitimi programı içerisine entegre edilmesi gereken proje çalışmalarının; zihinsel
gelişimi desteklemek, etkinlikler içinde denge oluşturmak, okul ile yaşamı birleştirmek, sınıfta
topluluk ruhunu geliştirmek ve eğitimde zorluklarla mücadele edebilmek gibi beş temel amacı vardır
(Katz & Chard, 2000; Temel ve diğerleri, 2005; http://www.acevokuloncesi.org/egitimprogrami/farkli-program-ve-yaklasimlar/proje-tabanli-ogrenme).
Görüldüğü üzere, proje çalışmalarının amaçları oldukça kapsamlıdır. Ancak bu durum, okuldaki
diğer çalışmaların göz ardı edilip, etkinliklerin tamamen projeler üzerinden yürütülmesi anlamına
gelmemelidir. Bunun yerine, öğretmenlerin proje çalışmalarını mevcut programlarının amaç ve
felsefelerine uydurmaları önerilmektedir. Çünkü proje çalışmaları, çocukların programın diğer
bölümleri yoluyla öğrendiklerini tamamlar ve geliştirir (Katz & Chard, 2000). Okul öncesi eğitim
ortamlarında projeler diğer etkinliklerin arasında yer almaktadır. Proje çalışmalarına yer verilen
programlarda; proje çalışmalarıyla birlikte, müzik etkinliklerine, öykü okumaya, kendiliğinden oluşan
oyunlara ve diğer tipik okul öncesi program etkinliklerine de devam edilmektedir (Temel ve diğerleri,
2005).
Katz ve Chard (2000) proje yaklaşımında uygulanan etkinlikleri genel olarak araştırma, yapım ve
dramatik oyun şeklinde sınıflandırmışlardır. Farklı amaçlara sahip bu etkinlik türleri programın başlıca
alanlarında gerçekleştirilebilmektedir. Proje çalışmaları hem dil, hem matematik hem de fen
alanlarını kapsayan etkinlikler içerebilmektedir. Bununla birlikte şiir, müzik ve hareket etkinliklerine
de projelerde yer verilmektedir. Kandır ve Erdemir ‘e (2002) göre, proje yaklaşımında planlanan sanat
çalışmaları, öykü etkinlikleri, drama, oyun, müzik, gözlem etkinlikleri, deneyler, yiyecek
hazırlamaları gibi etkinlikler belirlenen hedefler doğrultusunda birbiriyle kaynaştırılarak
kullanılmalıdır (akt. Avcı, 2005). Böylece proje çalışmalarının etkisi ve verimliliği artmaktadır.
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Proje çalışmaları her ne kadar “araştırma, yapım ve dramatik oyun etkinlikleri” olarak
sınıflandırılsa da, proje tabanlı öğrenme okul programlarında yer alan temel akademik beceri ve
kavramların uygulanmasını da gerektirmektedir (Temel ve diğerleri, 2005; s. 48). Öykü okuma ve
yazma, sözel ifade gibi dil etkinlikleri tüm proje etkinliklerinde kullanılabilir. Benzer şekilde fen ve
matematiğe ilişkin kavram ve beceriler çocukların yapım işlerinde, dramatik oyunlarında ve
araştırmalarında kullanılabilir. Böylece proje çalışmaları, eğitimin dört öğrenme hedefi kategorisi olan
“bilgi, beceri, kazanım ve duygular” alanına hizmet etmiş olur (Katz & Chard, 2000).
Tüm bunlara ilaveten, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı birden fazla öğretimsel yaklaşımla birlikte
kullanılabilecek çok yönlü bir yaklaşım olarak görülmektedir. Bu bağlamda; araştırma, gözlem,
yaparak yaşayarak öğrenme ilkelerini merkeze alan birçok konu ve etkinlik için uygun bir yaklaşımdır
(Vatansever-Bayraktar, 2015).
4. Proje Çalışmalarının Aşamaları
Proje çalışmaları üç aşamadan oluşmaktadır. Tıpkı bir hikâyede olduğu gibi proje çalışmalarının
da giriş, gelişme ve sonuç bölümleri vardır. Bu aşamaların her birinde öğretmen, çocukların öğrenmesi
için oldukça özenli olmalıdır. Hem çocukların hem öğretmenin bir aşama için beklentilerinin kesiştiği
noktada diğer aşamaya geçilmektedir. Bu süreç çalışma sonlandırılıncaya kadar devam etmektedir
(Katz & Chard, 2000).
Proje çalışmalarında çocuklar, okuldaki diğer çocuklar ve aileleri, proje konusunun seçiminden
projenin sonuçlandırılmasına kadar tüm sürece katılmaktadırlar. Böylece çocuklar, etkin öğrenme
ortamı içinde kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenirler ve gelişimsel hedeflere uygun
davranışları kazanabilmeleri için daha uygun bir ortam sağlanmış olur (Temel ve diğerleri, 2005; s.
31).
Proje çalışmaları şu aşamalarda gerçekleştirilmektedir (Katz, 1994; Avcı, 2005; Temel ve
diğerleri, 2005; Katz & Chard, 2000; Ünsal, 2017).
I. Aşama: Planlama ve Başlama
Belirlenen amaçlar doğrultusunda çocukların ilgi ve isteklerine uygun olarak projenin konusu
belirlenir. Konu seçimi çocuklar tarafından önerilebileceği gibi öğretmen yönlendirmesi ile de
belirlenebilir. Seçilen konu ile ilgili bir uyarıcı yaşantı (bir etkinlik ya da olay) sunularak çocukların
proje ile ilgili fikir üretmesi sağlanır. Öğretmen; bu esnada çocukların düşüncelerini, tepkilerini,
sorularını ve önerilerini kaydeder, aynı zamanda proje konusu ile ilgili araştırma yapıp detayları tespit
eder. Yine bu aşamada öğretmenler, konu ile ilgili ilk tartışmalar sırasında, çocuklar için bir öneri ve
danışma kaynağı olarak hareket ederler; çocukların konu hakkında konuşmalarını ve bilgilerini çeşitli
yollarla sergilemelerini isterler. Bir sonraki adımda konu ile ilgili öğrenilmek istenenler ve konuyla
ilgili yapılacak şeyler ilgili alt başlıklara ayrılır. Ardından çocuklarla bir proje ağı oluşturulur ve ağın
seçilen bir bölümünden çalışmaya başlanır. Proje sürecinde yapılacak olan gezilerin ve çağrılacak olan
konuşmacıların planlaması, kullanılacak materyallerin toplanması, ailelerin katılımı için proje
konusunda ailelerin bilgilendirilmesi bu aşamada yapılır.
II. Aşama: Uygulama
Proje çalışmalarının “alan çalışması” olarak adlandırılan bu aşamada, üzerinde durulan konuya
yeni bilgiler eklenir ve daha ileri keşifler için etkinlikler planlanır. Bu aşama bilimsel araştırmalardaki
veri toplama süreci olarak düşünülebilir. Genellikle alanların, nesnelerin ya da olayların incelenmesi
bu bölümde yapılır. Öğretmen, çocuklara proje konusuyla ilgili inceleme gezileri ve uzman kişilerle
görüşme olanağı sağlar. Her çocuğun bireysel becerilerini (dramatik oyun, çizim, üç boyutlu ürün
oluşturma, müzik) kullanarak katılması sağlanır. Bu aşamada çocuklar araştırma yapmakta,
gözlemlerden sonuç çıkarmakta, modeller inşa etmekte, yeni öğrendiklerini keşfetmekte,
tahminlerde bulunmakta ve tartışmaktadır. Çocuklar çalışmalarını tamamladıkça, bu proje parçaları
grup içinde tartışılarak yerleştirilir. Son olarak çocukların projeye ilişkin düşünceleri çizimler,
resimler, fotoğraflar, video kayıtları ya da üç boyutlu çalışmalar aracılığıyla kaydedilir. Böylece
projenin dokümanları bir araya toplanmış olur. Bu aşamada öğretmene düşen en görevli görev;
çocukların iletişim, gözlem ve el becerilerini kullanmalarını teşvik etmektir.
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III. Aşama: Projeyi Sonuçlandırma
Projeyi tamamlama aşaması olan bu aşamada hedef, çocukların daha önceki bilgilerini ve
deneyimlerini yenileri ile birleştirerek öğrenmeyi anlamlı kılmak ve güçlendirmektir. Çocuklar
projedeki problem durumlarına ilişkin çözüm önerilerini, yanıtlarını ve etkinliklerle ilgili duygularını
öğretmenleriyle paylaşırlar. Böylece çocuklar tüm çalışma sürecini yeniden gözden geçirmiş olurlar.
Projenin sonucunda ortaya çıkan ürünler çevreye (aileler, diğer sınıflar gibi), dramatize oyun, sergi,
hikâye vb. şeklinde sunulur. Öğretmen sunumun yapılacağı ortamın hazırlanmasında çocuklarla
birlikte görev alır, ancak sunum çocuklar tarafından yapılır. Değerlendirme amacıyla kullanılmak
üzere, sunulan materyaller saklanır ve mümkünse sunular filme alınır.
5. Proje Tabanlı Yaklaşımın Faydaları
Proje tabanlı yaklaşım konusunda yapılan araştırmalar bu yaklaşımın birçok katkısı olduğunu
ortaya çıkarmıştır. Proje yaklaşımı çocukların zihinsel kapasitelerinin geliştirilmesine ve sosyal
beceriler kazanmasına olanak tanımaktadır (Özkubat, 2013; akt. Ünsal, 2017). Proje sürecinde
gerçekleştirilen etkinlikler aracılığıyla çocukların planlama yapma, grupla birlikte hareket etme,
sorumluluk alma, keşfetme, fikirleri paylaşma ve işbirliği becerileri gelişmektedir. Yapılan
araştırmalar, çocukların kendi seçtikleri etkinlikler ile çalışmalarını sürdürmelerinin ve kendi
yaptıkları çalışmaları yönlendirmelerinin gelişimlerine pek çok katkı sağladığını göstermektedir.
(Temel ve diğerleri, 2005).
Katz ve Chard (2000) proje tabanlı öğrenme yöntemi uygulandığında, çocukların daha bağımsız
ve kendi öğrenmelerinden sorumlu oldukları için daha iyi tercih yapabildiklerini belirtmişlerdir. Ayrıca
proje tabanlı öğretim çocuklara bir konu hakkında derinlemesine soruşturma yapma fırsatı vermek ve
bilimsel süreç becerileri kazandırmaktadır. Daha önce de ifade edildiği gibi proje yaklaşımı, çocukların
gelişimine ve öğrenmesine çok yönlü faydalar sağlamaktadır.
Dewey ise çocukların öğrenmesini şekillendirmede yaparak öğrenmenin büyük faydası olduğunu
belirtmiştir. Proje tabanlı öğrenmede de çocuklar edindikleri yeni bilgiyi eski bilgilerinin üzerine inşa
ederler ve bu sayede çocukların bilimsel düşünme aşamaları gelişir. Yaparak öğrendiklerinde daha az
bilgi kaybederler (Bell, 2010; akt. Ünsal, 2017).
Proje çalışmaları çocukların tüm gelişim alanlarını destekler ve onlara zengin bir öğrenme ortamı
sağlar. Çocuklara karar verme, sorumluluk alma, inisiyatif kullanma, işbirliği yapma, zamanı doğru
kullanma, düşüncelerini savunma ve başladığı işi bitirmede sebat etme gibi birçok olumlu davranışlar
kazandırır ve var olan olumlu davranışları da pekiştirir (Aslan & Köksal-Akyol, 2006).
Proje yaklaşımı genel olarak;
❖ Günlük yaşamdaki rolleri oynamaları için çocuklara olanak sağlar.
❖ Sosyal davranışları geliştirir.
❖ Öğrenmenin kalıcılığı ve etkisi artar.
❖ Düşünme becerilerini geliştirir.
❖ Tercih yapabilme becerisi kazandırır.
❖ Sorgulama becerilerini geliştirir.
❖ Problem çözme, algı ve bellek becerilerini geliştirir.
❖ Kitap, insan vb. bilgi kaynaklarını arama ve kullanabilme becerisi kazandırır.
❖ Planlama yapma becerilerini geliştirir.
❖ Duygu ve düşünceleri grafikle ifade etme becerisi kazandırır.
❖ Olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurabilme imkânı sunar.
❖ Sorumluluk bilinci geliştirir.
❖ Yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir (Bell, 2010; Özaslan, 2010; Şallı, 2011; Özkubat, 2013;
akt. Ünsal, 2017; Temel ve diğerleri, 2005; Katz & Chard, 2000; Korkmaz & Kaptan, 2001; Çavuş &
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Topçu, 2011; Özyürek ve diğerleri, 2013; http://www.acevokuloncesi.org/egitim-programi/farkliprogram-ve-yaklasimlar/proje-tabanli-ogrenme).
Proje yaklaşımının bir diğer faydası da anne-babaların çocuklarının çalışmalarına duydukları
ilgidir. Proje çalışmasına katılım gösteren aileler; okul dışındaki saatlerde de çocuklarını konu ile ilgili
mekânlara götürür, kaynak materyaller alır, sınıfı misafir uzman olarak ziyaret ederler. Okulda gönüllü
olarak çalışmaları, ev ile okul arasında artan iletişim ve çocuklarının evdeki öğrenmelerine olan
katkıları ile aileler çocuklarının gelişimlerine olumlu katkılarda bulunurlar (Katz, 1994; Aslan & KöksalAkyol, 2006). Bu açıdan proje yaklaşımı sadece çocukların değil, aynı zamanda ailelerin de gelişimi ve
eğitimi için etkili bir yol olarak görülmektedir.
6. Proje Tabanlı Yaklaşımda Öğretmenin Rolü
Vatansever ve Bayraktar’a (2015) göre, proje tabanlı yaklaşımda öğretmen ve öğrenci arasındaki
ilişki usta ve çırak ilişkisi gibidir. Öğretmenin rolü öğrenci merkezli sınıflarında olduğu gibidir.
Öğretmen ortamı hazırlar ve çocukların ihtiyaçlarına yönelik öğrenme deneyimlerini planlar.
Bu nedenle proje yaklaşımı uygulamalarında öğretmenin rolü, geleneksel okul öncesi öğretmeni
özelliklerinde bazı değişiklikleri gerektirmektedir. Bu yaklaşımda öğretmen, planlama aşamasında
etkin, uygulama aşamasında rehberlik eden ve kolaylaştırıcı bir grup üyesi konumundadır (Avcı, 2005).
Aslında proje yaklaşımı, öğretmenlere hem çocukların gelişim özelliklerine, ihtiyaçlarına ve ilgilerine
uygun planlama yapmaları hem de çocuklarla birlikte yaptıkları işten zevk almaları gibi çok önemli
fırsatlar sunmaktadır (Arıkan & Kimzan, 2016). Proje çalışmaları bu bağlamda; öğrenme sürecini
çocuklar için, öğretme sürecini de öğretmenler için etkili hale getirmektedir.
Bu yaklaşımda öğretmenin rolü, proje konularını öğretmek değildir. Öğretmenin rolü; öğrenme
sürecinde çocukları teşvik etmek, seçenek sunmak, çocukların özgürce hareket etmesine olanak
tanımak, çocuklar yanlış yaptıklarında düzeltme fırsatı vermek, çocuklarla birlikte araştırıp
bilinmeyenleri birlikte keşfetmek suretiyle, çocuklara rehberlik etmektir (Temel ve diğerleri, 2005;
s. 31). Bu süreçte çocuklar gibi öğretmenler de gelişmekte ve öğrenmektedirler.
Proje tabanlı öğretimin yürütülmesinde öğretmenlere önemli görevler düşmektedir. Bu süreç
içerisinde öğretmenler; proje konusunu açık ve anlaşılır bir şekilde vermeli, çalışma grubunun
oluşturulmasında dikkatli davranmalı ve süreci doğru değerlendirmelidirler (Önen ve diğerleri, 2010).
Proje çalışmaları süresince öğretmenin araştırıcı olması, belgeleme yapması ve etkin dinleme, gözlem
yapma ve rehber olma becerilerini kullanması; projenin hem çocuklar hem öğretmen açısından bir
öğrenme serüvenine dönüşmesi için oldukça önemlidir. Uygulanacak etkinliklerin tüm çocukların etkin
katılımını sağlayacak ve çocukların farklı duyularını kullanmaya olanak sağlayacak şekilde
planlanması, proje sürecine ailelerin katılımının sağlanması, proje çalışmalarının etkililiğini
arttırmaktadır (Arıkan & Kimzan, 2016). Bu bağlamda, öğretmenlerin proje çalışması sürecinde tüm
bu ayrıntıları göz önünde bulundurmaları elzemdir.
Proje tabanlı öğrenmeden en iyi sonucu alabilmek için öğretmenlerin geriye dönük planlama
yapmaları gerekmektedir (Önen ve diğerleri, 2010). Bunun için projelerin planlanması sürecinde
öğretmenlerin odaklanması gereken üç önemli nokta bulunmaktadır:
❖ Öğrencilerimizin neyi bilmelerini ve neyi yapmalarını istiyoruz (kazanımlar/standartlar)?
❖ Bunu yapabileceklerinden nasıl emin olabiliriz (değerlendirme) ?
❖ Öğretmen olarak bunu nasıl yapabilirim (yüksek nitelikli öğretim)? (URL-2, 2009; akt. Önen ve
diğerleri, 2010)
Bu hususları göz önünde bulundurmakla birlikte, öğretmenler proje yaklaşımında plan yaparken
şu adımları izlemelidirler (Katz & Chard, 2000; Korkmaz & Kaptan, 2001):
❖ Çocukların ihtiyaçlarına ve çevresel özelliklerine göre konunun belirlenmesi,
❖ Çocuklarla ya da yalnız başına proje ağını hazırlama,
❖ Proje ağının neresinden başlanacağına karar verme,
❖ Projeye tahminen ne kadar süre ayrılacağını belirleme,
❖ Kullanılacak etkinlikleri belirleme,
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❖ Malzemeleri temin etme ve ortamı düzenleme,
❖ Birbiriyle bütünleştirilmiş, yaparak-yaşayarak öğrenme deneyimlerine dayanan bir etkinlik
planı hazırlama.
Yukarıda da belirtildiği gibi proje ağını hazırlamak da öğretmenin –tek başına ya da çocuklarla
birlikte- sorumlulukları arasındadır. Proje ağı; Katz ve Chard (2000) tarafından, seçilen konu ile ilgili
beyin fırtınası yaparak ilgili tüm sözcüklerin belirlenmesi ve belirlenen sözcüklerin birbirleriyle ilişki
kurularak bir harita üzerinde gösterilmesi şeklinde tanımlanmıştır. Proje ağını oluşturulması için
izlenmesi gereken adımlar ise şöyledir:
❖ Konu seçimi,
❖ Seçilen konu ile ilgili öğretmen ve çocukların aklına gelen tüm sözcüklerin belirlenmesi ve
sözcüklerin resimlerinin panoya asılması,
❖ Panodaki resimlerin incelenip benzer nitelikte olanların bir araya getirilerek gruplandırılması,
❖ Grupların adlandırılması (Örn. doktor, hemşire, laborant, sekreter vb. resimleri hastane
personeli olarak adlandırılabilir.),
❖ En ortaya konuyu yazarak bir harita ağı oluşturulması (Katz & Chard, 2000; Temel ve diğerleri,
2005).
7. Proje Tabanlı Yaklaşım ve Okul Öncesinde Fen Eğitimi
Bilgi çağının yaşandığı günümüzde eğitim sistemlerindeki esas amaç çocuklara mevcut bilgiyi
aktarmaktan çok bilgiye ulaşma becerileri kazandırmaktır. Bu da üst düzey zihinsel süreç beceriyle
mümkün olmaktadır. Başka bir ifadeyle, ezberden ziyade kavrayarak öğrenme, karşılaşılan yeni
durumlarla ilgili problemleri çözebilme ve bilimsel süreç becerilerini gerektirmektedir. Fen dersleri
de bu özelliklerin kazandırıldığı derslerin başında gelmektedir. Fen derslerinde bireylerin içinde
yaşadıkları çevreyi ve evreni bilimsel yönden ele alıp incelemeleri amaçlanır (Korkmaz & Kaptan,
2001). Bu bağlamda fen dersleri; küçük çocuklar için en yakın çevrelerini tanımak ve keşfetmek olarak
görülmektedir.
Çocukların hayata uyum sağlamaları içinde bulundukları çevreyi çok iyi gözlemlemelerine ve
olaylar arasında neden-sonuç ilişkileri kurarak sonuca ulaşma yollarını öğrenmelerine bağlıdır. Bu
nedenle, çocuklar fen derslerinde çevrelerini bilimsel yöntemlerle inceleyerek; olay ve durumlar
karşısında yansız düşünme ve doğru karalar verme alışkanlığı kazanmalıdırlar. Bu da onların
kendilerine, ailesine ve çevrelerine yararlı olmalarını sağlar (Korkmaz & Kaptan, 2001).
Gillingham’a (1993) göre çocuklar doğaları gereği büyük bir öğrenme coşkusu ve merakı
içerisindedirler (akt. Ünsal, 2017). Çevremizde algıladığımız ve gördüğümüz her doğa olayı fenin
konusu olabileceğinden, çocukların sorularına verilen cevaplar da çocuklar için fen eğitiminin
başlangıç noktasını oluşturur (Balat, 2014; akt. Ünsal, 2017). Gün içerisinde çocukların “neden, nasıl?”
sorularına verilecek cevaplar, çocukların kap kacak ile oynarken bir kaptan diğerine bir şeyler
aktarmaları, kapları doldurup boşaltmaları, parkta gördükleri bir bitkiyi/hayvanı incelemeleri,
yaralandıklarında yaralarının iyileşme sürecini gözlemlemeleri, hava olaylarını (yağmur, kar, gök
gürültüsü vb.) gözlemlemeleri, ellerindeki herhangi bir nesneyi fırlatıp sonucunu görmeleri gibi birçok
olay ve durum aslında küçük çocuklar için fen eğitimi olmaktadır.
Köseoğlu ve diğerleri (2016) okul öncesi dönemde çocuklara fen ve doğa ile ilgili temel kavramlar
verilirken, çocuklara aynı zamanda yaşamları boyunca ihtiyaç duyacakları bilimsel düşünme ve
problem çözme, psikomotor ve duyuşsal beceriler de kazandırıldığını belirtmişlerdir. Bu dönemde
çocuklara verilecek fen eğitimiyle; çocukların gözlem yapmayı öğrenmesi, çevrelerinde ve doğada
gelişen olayları tanıması, bilimsel süreci öğrenmesi sağlanmaktadır. Bu sebeple okul öncesi dönem
çocuklarına fen kavramlarının ve bilimsel becerilerin uygun yöntemlerle öğretilmesi oldukça önemlidir
(Ünsal, 2017). Aksi takdirde çocukların fen eğimine karşı olumsuz tutum gerçekleştirmeleri söz konusu
olmaktadır. Bu yüzden fen etkinliklerinin okul öncesi eğitim programı içerisine doğal bir şekilde
entegre edilmesi gerekir. Bu da ancak uygulamalı etkinliklerle mümkün olabilmektedir.
Feng’e (1987) göre uygulamalı etkinlikler sırasında çocuk, bilim adamı gibi gözlem yapar, iletişim
kurar, açıklar, tahmin eder, ölçer ve sonuç çıkarır (akt. Ünsal, 2017). Çocukların en meraklı ve aktif
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oldukları okul öncesi dönemde, fen kavramları henüz zihinlerinde şekillenmemişken, meraklarını
giderecek uygulamalı etkinliklerle karşılaşırlarsa, fen kavramları kafalarında net ve yalın bir biçimde
şekillenecektir. Böylece ileride karşılarına çıkacak bilgi ve beceriler için sağlam temeller atılmış
olacaktır (Şahin, Güven & Yurdatapan, 2011).
Bu bağlamda okul öncesi dönem fen eğitiminde; fen eğitiminin temelini oluşturan merak,
araştırma ve iletişim basamaklarını kullanma, yaratıcı ve kritik düşünme becerilerini geliştirme,
soruları ve problemleri ortaya koyma, cevapları ve çözümleri araştırma, bilimsel kavramların
anlaşılmasını sağlama ve kendine güveni geliştirme gibi niteliklere sahip, aynı zamanda çocuk merkezli
bir eğitim yöntemi kullanılması gerekmektedir (Katz & Chard, 2000). Tüm bu özelliklere sahip yöntem
ise proje tabanlı eğitimdir. Proje tabanlı öğrenme yaklaşımı, fen derslerinde çocukların kazandıkları
bilgi ve becerileri, günlük yaşama transfer edebilmesi ve karşılaştıkları yeni problemlerle başa
çıkabilmeleri için kullanılabilecek yöntemlerin başında gelmektedir (Korkmaz & Kaptan, 2001). Bir
diğer ifadeyle, proje tabanlı eğitim okul öncesi dönem çocuklarının bilimsel süreçleri kullanma
düzeyleri ve fen başarılarını arttırmak için kullanılabilecek en uygun yöntemdir. Zenginleştirici ve
üretici proje çalışmalarının kullanımı çocukları öğrenmek için motive etmekte ve çocuklara zengin
uyaranlı bir ortam sunmaktadır (Katz & Chard, 2000). Proje tabanlı yaklaşımla gerçekleştirilen fen
eğitiminde, çocuklar doğal bir ortamda öğrenme şansı yakalamaktadırlar.
Ravanis ve Bagakis (1998) okul öncesi dönem fen eğitiminde, bilişsel gelişim ve sosyal gelişimin
birlikte yer aldığı sosyobilişsel yaklaşımın önemine dikkat çekmektedirler. Bu yaklaşıma göre öğretim
süreci öğretmen-öğrenci iletişimine dayanmaktadır. Proje tabanlı yaklaşımın içerisinde de öğretmenöğrenci ve öğrenci-öğrenci iletişimi oldukça önemlidir. Bu açıdan bakıldığında, küçük çocuklara
bilimsel süreçleri kazandırma bağlamında proje tabanlı öğretimin sosyobilişsel yaklaşımla da uyum
içinde olduğu söylenebilir (akt. Şahin, Güven & Yurdatapan, 2011).
Şahin, Güven ve Yurdatapan’a (2011) göre okul öncesi dönemde proje tabanlı eğitime yer
verilmesinin amacı, çocukların her birini bir mühendis ya da bilim adamı yapmak değildir. Amaç
çocuğa temel düşünme becerilerini, bu karmaşık dünyada kendini koruma, çevresini tanıma ve hayat
problemlerini çözme yeteneği kazandırmaktır. Okul öncesi dönem çocuklarının fen başarılarını ve
bilimsel süreçleri kullanma düzeylerini arttırabilmek için kullanılacak en uygun yöntemlerden biri
proje tabanlı eğitimdir. Bununla birlikte proje tabanlı eğitim; bilimsel düşünme becerileri gelişmiş,
araştıran ve sorgulayan, algı, bellek, problem çözme becerileri gelişmiş, günlük yaşantı içerisinde yer
alan rolleri canlandıran ve neden-sonuç ilişkisi kurabilen bireylerin gelişmesinde son derece etkili bir
yaklaşımdır. Bu nedenle proje tabanlı yaklaşım, küçük çocuklar ile bilimsel yöntemi eğlenceli,
iletişime dayalı, işbirlikli ve etkili bir şekilde keşfetmek için önemli bir yoldur (Eggers, 2007; akt.
Ünsal, 2017).
Bu model fen eğitimi açısından uygun ve öğrenme ortamına yeni katkılar getirebilecek
niteliktedir. Bu öğrenme modeli çocuk ve öğretmen arasındaki ilişkiyi de değiştirebilir. Aynı zamanda
çocuklar arasındaki çatışmayı azaltır ve onları işbirliğine yöneltir. İlaveten projeler, öğretimin
merkezine, ezberlenen bilgiler yerine keşfedilen bilgileri alır (Korkmaz & Kaptan, 2001). Daha önce
de belirtildiği gibi; proje tabanlı yaklaşım, okul öncesi dönem fen eğitimi için oldukça uygun bir
yaklaşımdır. Bu nedenle, okul öncesi dönem çocukları için planlanacak fen etkinlikleri mümkün
mertebe projelerle desteklenmelidir. Projeler sayesinde çocuklar daha etkili ve kalıcı bir öğrenme
deneyimine sahip olabilmektedirler.
8. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Proje yaklaşımı, çevre olanakları etkin bir şekilde kullanıldığında ve yaklaşımın ilkelerine
uyulduğu takdirde, okul öncesi dönem çocuklarının fen eğitimi için oldukça ideal bir eğitsel
yaklaşımdır (Avcı, 2005). Bu yaklaşımın verimli ve etkin bir şekilde uygulanabilmesi için öncelikle
öğretmenlerin, yöneticilerin ve anne-babaların konu hakkında net bir şekilde bilgilendirilmeleri
gerekmektedir (Aslan & Köksal-Akyol, 2006). Proje yaklaşımıyla ilgili yapılan çeşitli araştırmalar da bu
yaklaşımın olumlu etkilerini destekler niteliktedir.
İlköğretim beşinci sınıf öğrencileriyle yapılan bir proje çalışmasının değerlendirilmesi sonucunda,
proje sürecinin çocukların takım olarak işbirliği içinde çalışma ve bir projeyi tamamlayıp sunma ve
öğretmenden bağımsız çalışma alışkanlıklarına önemli katkılar sağladığı görülmüştür. Ayrıca
çocukların yeterince güdülendiklerinde, koşulları zorlama ve yeni olanaklar yaratma konusunda
mücadele ettikleri gözlenmiştir (Erdem & Akkoyunlu, 2002).
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Şahin, Güven ve Yurdatapan (2011) yaptıkları araştırma sonucunda; okul öncesi dönemdeki
çocuklarla proje tabanlı yaklaşımın uygulanmasının ardından, çocukların bilimsel süreçleri kullanma
becerilerinde anlamlı bir farklılık bulunduğunu tespit etmişlerdir. Ayrıca projenin uygulama ve sunum
aşamalarında çocukların bilimsel süreçleri başarı ile gerçekleştirdikleri görülmüştür.
Rahman ve diğerleri (2011) tarafından yapılan çalışmada, okul öncesi öğretmenleri proje tabanlı
yaklaşımın çocukların öğrenmesi üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler
ayrıca, proje yaklaşımı uygulandığında, çocukların konuyla daha fazla ilgilendiklerini ve çocukların
ailelerinden de olumlu bildirimler aldıklarını ifade etmişlerdir. Çocukların sürece aktif olarak
katıldıklarını ve deneyimlerinin sonucu somut olarak görebildiklerini belirtmişlerdir. Genel olarak,
öğretmenler proje tabanlı öğrenmenin, çocukların öğrenme sürecine olan ilgisini arttırdığını ifade
etmişlerdir.
Li (2012) tarafından yine okul öncesi öğretmenleriyle yapılan başka bir çalışmada, öğretmenlerin
proje tabanlı öğrenmenin etkisine karşı olumlu bir tutum içerisinde oldukları, ancak müfredatı
çoğunlukla geleneksel yöntemlerle uyguladıkları görülmüştür. Öğretmenler çocuğu merkeze alan
programların, küçük çocukların gelişimi ve öğrenmesini destekleme konusunda daha etkili olduğunu
belirtmişlerdir. Görüldüğü üzere, alanda çalışan okul öncesi öğretmenleri de proje tabanlı yaklaşımın
etkililiği üzerinde hemfikirdirler.
Aslan (2013) tarafından yapılan deneysel çalışmada, proje tabanlı öğrenmenin çocukların
sınıflandırma becerilerine olan ilişkisi incelenmiştir. Araştırma sonucunda, deney grubunda yer alan
çocukların son test puanlarının, kontrol grubunda yer alan çocuklara kıyasla, anlamlı derecede yüksek
olduğu görülmüştür. Çocukların sınıflandırma becerileri üzerinde, proje tabanlı öğrenmenin,
geleneksel öğretim metotlarından daha etkili olduğu tespit edilmiştir.
Özyürek ve diğerlerinin (2013) okul öncesi dönem çocuklarıyla yaptıkları proje uygulaması
değerlendirildiğinde; uygulama sonrası çocukların konuyla ilgili aynı sorulara verdikleri cevaplarda
anlamlı farklılıklar görülmüştür. Araştırma sonucunda; çocukların ilgilendiği konuların derinlemesine
ele alınması, araştırma ve inceleme, yaparak yaşayarak öğrenme odaklı uygulamaları kapsayan proje
yaklaşımının belirlenen amaç ve kazanımlara ulaşmada daha etkili olduğu gözlenmiştir.
Metin ve Aral’ın (2016) yaptıkları deneysel çalışmanın sonuçlarına göre; proje temelli yaklaşım,
deney ve kontrol grupları arasında, görsel algı beceri düzeyi açısından anlamlı bir farklılığa yol
açmıştır. Deney grubundaki çocukların görsel algı beceri skorları daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca deney
grubundaki çocukların son-test ve izleme-testi puanları arasında anlamlı bir farkın çıkmamış olması;
proje tabanlı öğrenmenin etkisinin daha kalıcı ve sürekli olduğunu açığa çıkarmıştır.
Kefi (2017) tarafından yapılan araştırmada, okul öncesi dönem çocuklarının doğrudan katılım
gösterdikleri proje çalışmalarının, onların temel bilimsel süreç becerilerini kullanmalarını desteklediği
tespit edilmiştir. Buradan yola çıkarak, proje yaklaşımı uygulamalarının temel bilimsel süreç
becerilerini kapsadığı ifade edilmiştir. Erken yaşlardan itibaren bilimsel süreç becerilerinin
kazanılmasının, ileride bütünleştirilmiş süreç becerilerinin kazanımının bir ön koşulu olması
bakımından, temel bilimsel süreç becerilerini kapsayacak proje yaklaşımı uygulamalarından
faydalanılması gerektiği belirtilmiştir.
Tüm bu söylenenleri özetlemek gerekirse; proje tabanlı öğretim yaklaşımın, okul öncesi dönem
çocuklarının gelişimlerini ve öğrenmelerini destekleyecek çok etkili bir yaklaşım olduğu sonucuna
ulaşılmaktadır. Proje tabanlı yaklaşım; çocuğun ilgilerini, isteklerini, ihtiyaçlarını ve gelişim
özelliklerini merkeze alarak planlanan, çocuğa yaparak yaşayarak öğrenme, araştırma ve keşfetme
imkânı sunan, öğrenmeyi zevkli, etkili ve verimli bir süreç haline getiren bir yaklaşımdır. Bu
özelliklerinden dolayı proje yaklaşımı; okul öncesi dönem çocuklarının, başta fen eğitimi olmak üzere,
tüm alanlardaki eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenip kullanılabilir.
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Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Sosyal Becerilerinin Bazı Değişkenlere Göre
İncelenmesi
Yüksek Lis. Öğrencisi Gözde BAHADIR, Gazi Üniversitesi, gozdebahadr191@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi Serap DEMİRİZ, Gazi Üniversitesi, demiriz@gazi.edu.tr
Özet: Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönem çocuklarının sosyal becerilerinin çeşitli değişkenler
açısından incelenmesidir. Tarama modeli olan bu araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılında
Kars ili Merkez İlçesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ilköğretim okullarının anasınıflarına ve anaokullarına
devam eden normal gelişim gösteren 60-72 ay grubu çocuklar oluşturmaktadır (n=300). Araştırmaya katılan
çocukların %48,7’si kız, %51,3’ü erkektir. %51’i anasınıfına, %49’u anaokuluna devam eden çocuklardan
oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Kişisel Bilgi Formu ile Özbey & Alisinanoğlu (2009) tarafından
Türk çocukları için uyarlama ve geçerlik-güvenirlik çalışmaları yapılan “Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği
(Preschool and Kindergarden Behaviour Scale (PKBS–2)’nin Sosyal Beceri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma
verilerinin analizinde araştırmanın amacı kapsamında ölçek ve alt boyutlarından elde edilen puanların belirlenen
bağımsız değişkenlerin kategorilerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediği
incelenmiştir. Bu bağlamda alt boyuta ait puan dağılımlarının ele alınan bağımsız değişkenin her bir kategorisinde
normal olması durumunda, kategori sayısı iki ise ilişkisiz örneklemler için t testi, kategori sayısı ikiden fazla ise
ANOVA analizi kullanılmıştır. Alt boyuta ait puan dağılımlarının ele alınan bağımsız değişkenin her bir
kategorisinde normal olmaması durumunda, kategori sayısı iki ise ilişkisiz örneklemler Mann Whitney U testi,
kategori sayısı ikiden fazla ise Kruskall Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul öncesi dönem
çocuklarının sosyal becerileri cinsiyet ve kurum türü değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık
gösterirken okula devam süresi ve kardeş sayısı değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.
Anahtar Sözcükler: Okul öncesi eğitim, Sosyal gelişim, Sosyal beceri

The Investigation Of Social Skills Of Children In Pre-School By Some
Variables
Abstract: The aim of this research is to examine the social skills of preschool children in terms of various
variables. The study group of this research, which is a screening model, consists of 60-72-month-old children of
normal development who attend the kindergartens and kindergartens of the official primary schools of the
Central District of Kars Province in the 2019-2020 academic year (n = 300). 48.7% are girls and 51.3% are boys.
51% are children who attend kindergarten and 49% are attending kindergarten. “Kindergarten and Kindergarten
Behavior Scale (Adaptation and Validity-Reliability Scale for Turkish children, which was adapted by Özbey &
Alisinanoğlu (2009) with a Personal Information Form as a data collection tool in the research (2009). Preschool
and Kindergarden Behavior Scale (PKBS – 2) 'Social Skill Scale' was used. In the analysis of the research data,
within the scope of the purpose of the research, it was examined whether the scores obtained from the scale
and its sub-dimensions show statistically significant difference according to the categories of the determined
independent variables. t test for the test, ANOVA analysis was used if the number of categories was more than
two. If the distribution of scores belonging to the sub-dimension was not normal in each category of the
independent variable, the Mann Whitney U test was used if the number of categories was two, and the Kruskall
Wallis test was used if the number of categories was more than two. As a result of the study, it was determined
that social skills of preschool children showed a statistically significant difference according to gender and
institution type variable, but not according to the variable of school attendance and number of siblings.
Keywords: Pre-school education, Social development, Social skills
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1. Giriş
Sosyal beceri; başkalarından olumlu tepkiler getirecek ve olumsuz tepkiler gelmesini önleyerek,
başkalarıyla iletişimi mümkün kılan, sosyal açıdan kabul edilebilir, çevrede etki bırakan, hedefe
yönelik, sosyal içeriğe göre değişebilen hem belirli gözlenebilir hem de gözlenemeyen bilişsel ve
duyuşsal öğeleri içeren ve öğrenilebilir davranışlar olarak tanımlanmıştır (Yüksel, 1997).
Sosyal beceriler, diğer insanlarla iletişimde bulunmayı daha kolay hale getirdiklerinden birey ve
toplum yaşamında önemlidirler. Bu denli önemli olan ve günümüzde de birçok araştırmaya konu olan
sosyal beceri kavramının temelleri 1900’lü yılların başlarında atılmıştır. İlk olarak William James
“Psikolojinin Prensipleri adlı eserinde sosyal ilişkileri ele almıştır. James’in bu çalışması bu alanda
yapılan çalışmalara ışık tutan özelliktedir (Bacanlı, 1999a, s. 42). Bu eserde insanın sosyal ilişkilerinde
birçok sosyal benliklerin bulunduğundan bahsedilmiş ve bu benliklerin sosyal ilişkilerimizde nasıl
davrandığımızı gösteren kalıplar olduğuna değinilmiştir (Bacanlı, 1999a, s. 43).
Sosyal beceri kavramının bir diğer öncüsü Thorndike’dır. 1920’li yıllarda yaptığı zekâ analizleri
sonucunda Thorndike “sosyal zekâ” kavramını dile getirmiştir. Buna göre ilişkilerde bazı kişilerin daha
aktif olabilmeleri, sosyal ilişkilerindeki zorlukların üstesinden kolayca gelebilmelerinin temelinde
sosyal açıdan zeki olmaları yatar (Bacanlı, 1999a, s. 51).
Sosyal becerilerin belli başlı özellikleri şu şekilde özetlenebilir:
* Öğrenme (örnek alma, canlandırma ve geribildirim) ile kazanılır.
* Sözel ve sözel olmayan davranışlardan oluşur.
* Etkin ve uygun tepkileri, örnek alınan davranışları yansıtır.
* Sosyal çevreden gelen olumlu tepkilerin artmasını böylece var olan becerilerinde pekişmesini
sağlar.
* Çevrenin (durum ve ortamın) özelliklerinden etkilenir (Çetin, Alpa-Bilbay, & Albayrak-Kaymak,
2001, s. 44).
Mutlu bir yaşam sürmek ve toplumun sağlıklı bir biçimde devamlılığını sağlamak açısından
sosyalleşme süreci içerisinde bireyin bir takım sosyal becerileri kazanması ve geliştirmesi gereklidir
(Günindi, 2011, s. 135). Çocuğun, ilk yıllarında gösterdiği sosyal becerilerinin, daha sonraki yıllardaki
sosyal becerilerin temeli olduğu ifade edilebilir (Olcay 2008). Bireyin sosyalleşme süreci ailede başlar
ancak okul öncesi eğitim sosyalleşmede önemli adımların atıldığı, temel sosyal becerilerin kazanıldığı
eğitim aşamasıdır (Ekinci Vural, 2009). Okul öncesi dönem çocuğu, ailesi dışındaki toplumla ilk olarak
okulda karşılaşır ve sosyal çevresinin genişlemesiyle birlikte sosyal beceriler önem kazanır. Katıldığı
bu çevrede çocuk, bu zamana kadar evde çokta ihtiyacı olmayan yeni sosyal becerileri akranlarıyla ve
öğretmenlerle ilişkilerinde kullanmak üzere öğrenmek durumundadır.
Okul öncesi dönemde kazanılacak sosyal becerilerle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı(MEB)
tarafından, 36-72 aylık çocuklar için hazırlanan okul öncesi eğitim programında; kendini tanıyabilme,
duygularının nedenlerini ve sonuçlarını açıklayabilme, olumlu ve olumsuz duygu ve düşüncelerini
uygun şekilde ortaya koyabilme, sırasını bekleme, , başkalarına zarar vermeden hakkını arayabilme,
başka insanların duygularını dikkate alarak sevinç ve kızgınlıklarını ifade edebilme, isteklerini
erteleyebilme, iletişim kurabilme, sorumluluk alabilme, yönergelere uyabilme gibi davranışların,
eğitim programında yer alan sosyal ve duygusal amaç ve kazanımlar çerçevesinde çocukların
kazanması gerektiği belirtilmektedir (MEB, 2013).
Barbaur ve Seefeeldt okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların geliştirmeleri gereken sosyal
becerileri iletişim, paylaşım, işbirliği, demokrasiye katılım ve demokrasinin ön planda tutulması
şeklinde sıralamıştır.
Curtis, okul öncesi dönemde geliştirilmesi gereken sosyal becerileri üç grup altında incelemiştir.
Bunlar; dostluk kurma becerileri, işbirliği yapma ve gruptaki çatışmaları çözümleme becerileri ve
empatik becerilerdir. (Durualp, 2009).
Sosyal etkileşim konusunda yapılan çalışmalarda; sosyal becerilerin çocukluk çağında kazanılması
gerektiği, bu dönemde kazanılamaması durumunda çocukların gerek sosyal yaşamda gerekse bireysel
başarılarında eksiklik yaşayacakları ve akranlarından geri kalacakları belirtişmiş, bu sebeple sosyal
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becerilerin erken çocukluk döneminde kazanılması gerektiği vurgulanmıştır (Avcıoğlu, 2005). Bireyin
yaşamı için sosyal becerilerin erken yaşlarda kazanılması zorunluluğunun yanı sıra; sosyal ve canlı bir
varlık olan çocuk için bu becerilerin kazanılması bir ihtiyaçtır (Özkılıç Kabul,2019). Bir çocuğun okul
ortamındaki sosyal ilişkilerini geliştirmek üzere, ihtiyaç duyduğu sosyal becerilerin saptanıp eğitimle
daha iyi bir düzeye getirilmesi gerekmektedir (Önder, 2003, s. 147).
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi dönem çocuklarının sosyal becerilerinin bazı değişkenlere göre
farklılık gösterip göstermediğini saptamaktır.
Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1) Okul öncesi dönem çocukların “Sosyal Beceri Ölçeği”nden aldıkları puan ortalamaları nasıldır?
2) Okul öncesi dönem çocukların sosyal becerileri çocuğa ilişkin değişkenlere (cinsiyet, okula
devam süresi, öğrenim gördüğü kurum türü, kardeş sayısı) göre farklılaşmakta mıdır?
2. Yöntem
2.1. Araştırmanın Modeli
Araştırmada tarama modellerinden betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Tarama modeli,
geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi
tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmez. Tarama
modeli, davranış bilimi ve disiplinlerine daha uygun düşmektedir (Kaptan, 1991 s. 60, Karasar, 2007
s. 77).
2.2. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu, 2019–2020 yıllarında Kars ili merkezinde bulunan bağımsız
anaokullarına devam eden 60-72 ay grubundaki 147 çocuk ve ilköğretim okulları bünyesinde bulunan
anasınıflarına devam eden aynı yaş grubundaki 153 çocuk olmak üzere toplam 300 çocuk
oluşturmaktadır. Araştırmaya dâhil edilen çocukların 146’sı (%48.7) kız, 154’ü (%51.3) erkektir.
2.3. Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu
Araştırmada, çalışma grubuna alınan çocukların kişisel bilgilerini toplamak amacı ile araştırmacı
tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Formda çocuklara ilişkin bilgileri toplamak
amacıyla çocuğun cinsiyeti, okul öncesi eğitim kurumuna devam etme süresi, okul öncesi kurumun
türü, kardeş sayısına ilişkin sorulara yer verilmiştir.
Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği (Preschool and Kindergarden Behaviour Scales) (Sosyal
Beceri Ölçeği)
“Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği (Preschool and Kindergarden Behaviour Scale (PKBS–2)”;
3-6 yaş çocukların sosyal beceri ve problem davranışlarını ölçmek amacıyla 1994 yılında Kenneth W.
Merril tarafından geliştirilmiş, 2003 yılında ölçek tekrar gözden geçirilerek 3-6 yaş arası toplam 3317
çocuk ile norm çalışması yapılmıştır. Ölçek “Sosyal Beceri” ve “Problem Davranış” ölçekleri olmak
üzere iki bağımsız ölçekten oluşmaktadır. Ölçeğin Türk çocukları için geçerlik ve güvenirlik çalışması
Özbey & Alisinanoğlu (2009) tarafından yapılmıştır. Bu araştırmada, “Sosyal Beceri Ölçeği” boyutu
kullanılmaktadır. Sosyal Beceri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenilirlik çalışmaları
esnasında yapılan faktör döndürme ve faktör analizi sonucunda orijinal formdan 11 madde
çıkarılmıştır. Bu haliyle Türkçe form “11 maddeden (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11) oluşan Sosyal
İşbirliği, 8 maddeden (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) oluşan Sosyal Bağımsızlık ve 4 maddeden (20,
21, 22, 23) oluşan Sosyal Etkileşim” olmak üzere toplam 23 maddelik üç faktörden oluşmaktadır.
Ölçek dörtlü likert tipi bir ölçektir. Sosyal becerilerin her biri son üç ay içindeki görülme sıklık
derecesine göre 1 = hiç (çocukta bu davranış hiçbir zaman gözlemlenmediyse), 2 = nadiren (çocukta
bu davranış çok nadir gözlemlenmediyse), 3 = bazen (çocukta bu davranış ara sıra gözlemlenmediyse),
4 = sıklıkla (çocukta bu davranış sıklıkla gözlemlenmediyse) olarak derecelendirilir.
Ölçeğin sosyal işbirliği becerileri alt boyutundan alınabilecek en yüksek puan 44, en düşük puan
11’dir; sosyal bağımsızlık-sosyal kabul alt boyutundan alınabilecek en yüksek puan 32, en düşük puan

117

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)
8’dir; sosyal etkileşim alt boyutundan alınabilecek en yüksek puan 16, en düşük puan 4’tür. Ölçeğin
toplamından alınabilecek en yüksek puan 92 en düşük puan ise 23’tür
“Sosyal işbirliği” faktörünün Cronbach Alfa değeri, 92, “Sosyal Bağımsızlık -Sosyal Kabul”,
faktörünün Cronbach Alfa değeri, 88, “Sosyal Etkileşim” faktörünün Cronbach Alfa değeri, 88; “Sosyal
Beceri Ölçeği”nin toplam Cronbach Alfa değeri ise, 94, olarak saptanmıştır (Özbey, 2009).
Sosyal Beceri Ölçeğinin bu çalışmanın örnekleminden elde edilen veriler çerçevesinde Cronbach
Alfa katsayısı; Sosyal İşbirliği boyutu için .931, Sosyal Bağımsızlık -Sosyal Kabul boyutu için .898, Sosyal
Etkileşim boyutu için .937, ölçek geneli için .946 olarak bulunmuş ve ölçme aracının güvenirliğinin
yüksek olduğu tespit edilmiştir.
2.4. Verilerin Toplanması
Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal becerilerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilen bu
araştırmada öncelikle Kars il merkezinde yer alan anaokullarının ve anasınıflarının listesi elde
edilmiştir. Gazi Üniversitesi Etik Komisyonu’ndan ve Kars İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler
alınmıştır. Araştırmacı, ilgili okulların müdürü ve okul öncesi öğretmenleriyle görüşerek, kendisini
tanıtmış ve araştırmanın amacı ve formların doldurulması ile ilgili bilgi vermiştir. Ebeveynlerin
doldurması gereken “Kişisel Bilgi Formu” öğretmenler tarafından ebeveynlere iletilmiştir.
Öğretmenlerden her bir çocuk için bir ölçek formunu, çocuğun son 3 ay süresindeki davranışlarıyla
ilgili gözlemlerinden yola çıkarak doldurmaları istenmiştir. Doldurulmuş olan formlar öğretmenden
teslim alınmıştır.
2.5. Verilerin Analizi
Elde edilen veriler SPSS 25 paket programı ile analiz edilmiştir. Çalışma grubuna ilişkin
demografik özelliklerinin analizinde frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır.
Çalışma kapsamında ele alınan ve uygulanan Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği’ne ilişkin
betimsel istatistikler (minimum, maksimum, ortalama, standart sapma, çarpıklık, basıklık ve madde
ortalaması) hesaplanmıştır. Bu ölçekten elde edilen veri cinsiyet, okula devam süresi, öğrenim
gördüğü kurum türü ve kardeş sayısı değişkenlerinin her biri için gruplanmış ve gruplar arası farka
bakılmıştır. Bu amaçla yapılan fark analizlerin parametrik ya da nonparametrik olup olmamasına, her
bir değişken için oluşturulan gruplara ait verilerin parametrik testlere ait normallik ve varyansların
homojenliği varsayımlarını sağlayıp sağlamama durumuna göre karar verilmiştir. Normallik
varsayımının incelenmesinde çarpıklık katsayısı (ÇK) incelenmiştir ve çarpıklık katsayısının ±1
aralığında olması normallikten önemli bir sapma göstermediği şeklinde yorumlanmaktadır
(Büyüköztürk, 2012, s. 40). Varyansların homojenliği varsayımının incelenmesinde Levene testi
kullanılmıştır; hesaplanan p değerinin 0,05’ten büyük olması varyansların homojen olduğunu
göstermektedir (Field, 2009, s.150).
Araştırmanın amacı kapsamında, ölçek ve alt boyutlarından elde edilen puanların belirlenen
bağımsız değişkenlerin kategorilerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediği
incelenmiştir. Bu bağlamda alt boyuta ait puan dağılımlarının ele alınan bağımsız değişkenin her bir
kategorisinde normal olması durumunda, kategori sayısı iki ise ilişkisiz örneklemler için t testi,
kategori sayısı ikiden fazla ise ANOVA analizi kullanılmıştır. Alt boyuta ait puan dağılımlarının ele
alınan bağımsız değişkenin her bir kategorisinde normal olmaması durumunda, kategori sayısı iki ise
ilişkisiz örneklemler Mann Whitney U testi, kategori sayısı ikiden fazla ise Kruskall Wallis testi
kullanılmıştır. Bu çalışmada etki büyüklüğü için 0 ve 1 arasında sınırlı değer alabilen r katsayısı
hesaplanmıştır (Rosenthal, 1991). Etkinin önem derecesini nesnel bir ölçümle sunduğu için etki
büyüklüğü önemlidir. Etki büyüklüğünün 0 olması etkinin olmadığını ve 1 olması mükemmel etki
olduğuna işaret etmektedir. Cohen (1988, 1992) büyük ya da küçük etkilere ilişkin yaygın olarak
kullanılan önerilerde bulunmuştur: r=.10 –küçük etki (etki toplam varyansın %1’ini açıklar), r=.30 –orta
etki (etki toplam varyansın %9’unu açıklar) ve r=.50 –büyük etki (etki toplam varyansın %25’ini açıklar).
3. Bulgular
Çalışma verilerine ait bulgular aşağıda tablolar halinde verilmiştir.
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Tablo 1. Araştırmaya Katılan Çocukların Demografik Özelliklerine
Değişkenler
Gruplar
Kız
Cinsiyet
Erkek
1. Yılı
Okula Devam Süresi
1 Yıldan daha fazla
TekÇocuk
Çocuklar
1 Kardeş
Kardeş Sayısı
2 Kardeş
3 veya Daha Fazla Kardeş
Anasınıfı
Kurum Türü
Anaokulu

İlişkin Frekans ve
F
146
154
187
113
62
107
65
66
153
147

Yüzde Dağılımları
%
48,7
51,3
62,3
37,7
20,7
35,7
21,7
22,0
51,0
49,0

Araştırmaya katılan okul öncesi çocuklarının cinsiyet değişkenine göre 146’sı (%48,7) kız, 154'ü
(%51,3) erkek olarak dağılmaktadır. Okul öncesi çocuklarının okula devam süresi değişkenine göre
187’sinin (%62,3) 1. yılı, 113’ünün (%37,7) 1 yıldan daha fazladır. Araştırmaya katılan çocukların
kardeş sayısı değişkenine göre 62’sinin (%20,7) tek çocuk olduğu; 107’sinin (%35,7) 1 kardeşi, 65’inin
(%21,7) 2 kardeşi, 66’sının (%22,0) 3 veya daha fazla kardeşi bulunmaktadır. Araştırmaya katılan
çocukların kurum türü değişkenine göre 153’ü (%51,0) anasınıfına, 147’si (%49,0) anaokuluna devam
etmektedir.
1) Okul öncesi dönem çocukların “Sosyal Beceri Ölçeği”nden aldıkları puan ortalamaları nasıldır?
Araştırma kapsamında katılımcıların Sosyal Beceri Ölçeği’nin tamamından ve üç alt boyutundan
aldıkları puanlara ait betimsel istatistikler Tablo 2’ de yer almaktadır.
Tablo 2. Sosyal Beceri Ölçeği Toplam Puanı ve Alt Boyutları İçin Betimsel İstatistikler
Ölçek toplam/
En
En
̅
alt boyut
ss
Düşük
Yüksek
Çarpıklık
Basıklık
𝑿
puan
puan
Sosyal İşbirliği
40,810
5,056
20,000
44,000
-2,134
4,169
Becerileri
SosyalBağımsızlık
Ve Sosyal Kabul
26,763
4,831
14,000
32,000
-0,781
-0,380
Becerileri
Sosyal Etkileşim
14,013
2,584
4,000
16,000
-1,129
0,591
Becerileri
Toplam
81,587
10,733
45,000
92,000
-1,287
1,075

Madde
ortalaması
3,711
3,348
3,503
3,548

Tablo 2’de Sosyal Beceri Ölçeği birinci alt boyutu olan Sosyal İşbirliği Becerileri puanlarına ait
betimsel istatistikler ele alındığında, puan ortalamasının 40,810 olduğu görülmektedir. Elde edilen
sonuçlara göre bu alt boyut için alınan en düşük puan 20,00 iken en yüksek puan 44,00’dır. Basıklık
ve çarpıklık değerleri ele alındığında ise bu değerlerin -1 ile +1 arasında olmadığı yani puanlarının
normal dağılımdan sapma gösterdiği söylenebilir. Madde ortalaması da göz önüne alındığında (3,711)
çocukların sosyal işbirliği becerilerinin yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri alt boyutu için puan ortalamasının 26,763 olduğu
görülmektedir. Bu alt boyut için en düşük puan 14,00 iken en yüksek puan 32,00’dır. Basıklık ve
çarpıklık değerleri ele alındığında ise bu değerlerin ±1 arasında olduğu yani puanlarının normal dağılım
gösterdiği söylenebilir. Madde ortalaması incelendiğinde (3,348) çocukların sosyal bağımsızlık ve
sosyal kabul becerileri yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
Sosyal Etkileşim Becerileri alt boyutu için ise puan ortalaması 14,013’dür. Bu alt boyuttan alınan
en düşük puan 4,00 iken en yüksek puan 16,00’dır. Basıklık ve çarpıklık değerleri ele alındığında ise
bu değerlerin ±1 arasında olmadığı yani puanlarının normal dağılımdan sapma gösterdiği söylenebilir.
Madde ortalaması incelendiğinde (3,503) çocukların sosyal etkileşim becerilerinin yüksek düzeyde
olduğu söylenebilir.
Sosyal Beceri Ölçeği’nin tamamında elde edilen puanlar için ortalama 81,587’dir. Ölçekten alınan
en düşük puan 45,00 iken en yüksek puan 92,00’dır. Basıklık ve çarpıklık değerleri ele alındığında ise
ölçeğin tamamından elde edilen puanlar için bu değerlerin ±1 arasında olmadığı yani puanlarının
normal dağılımdan sapma gösterdiği söylenebilir. Madde ortalaması incelendiğinde ise (3,548)
çocukların sosyal becerileri ölçeğinin genelindeki durumlarının yüksek düzeyde olduğu söylenebilir.
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2) Okul öncesi dönem çocukların sosyal becerileri çocuğa ilişkin değişkenlere (cinsiyet, okula
devam süresi, öğrenim gördüğü kurum türü, kardeş sayısı) göre farklılaşmakta mıdır?
Okul öncesi dönem çocukların sosyal becerileri, Anaokulu ve Anasınıfı Davranış Ölçeği(Preschool
and Kindergarden Behaviour Scale (PKBS–2)’nin Sosyal Beceri Ölçeği ile ortaya konmuştur. Bu ölçek
ile elde edilen veriler, çocukların cinsiyet, okula devam süresi, öğrenim gördüğü kurum türü ve kardeş
sayısı değişkenlerinin her biri için gruplanmış ve gruplar arası farka bakılmıştır. Bu fark Sosyal Beceri
Ölçeği’nin her bir alt boyutu ve ölçek toplamı için incelenmiştir.
Cinsiyet değişkeni için kız ve erkekler olmak üzere iki kategori vardır. Buna göre ayrılan iki gruba
ait ölçek alt boyut puanlarının normallik ve varyansların homojenliğine ilişkin sonuçlar tablo 3’te
verilmektedir.
Tablo 3. Sosyal Beceri Ölçeği’nin Toplam Puan ve Alt Boyutlarının Cinsiyete Göre Gruplanmış Verilerinin
Çarpıklık Katsayıları ve Varyansların Homojenliği Testi Sonuçları
Levene testi
̅
Ölçek toplam/alt boyut
Cinsiyet
n
Çarpıklık
𝑿
F
P
Kız
146
42,158
-3,219
Sosyal İşbirliği Becerileri
45,233
,000
Erkek
154
39,533
-1,570
Kız
146
27,637
-,948
Sosyal Bağımsızlık ve
8,656
,004
Sosyal Kabul Becerileri
Erkek
154
25,935
-,589
Kız
146
14,514
-1,505
Sosyal Etkileşim
10,396
,001
Becerileri
Erkek
154
13,539
-,847
Kız
146
84,308
-1,504
Toplam
23,439
,000
Erkek
154
79,007
-,972

Tablo 3 incelendiğinde Sosyal Beceri Ölçeği’nin Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri alt
boyut puanları için cinsiyete göre oluşan grupların çarpıklık katsayıları ±1 aralığındadır ve normal
dağılım göstermektedir. Fakat varyanslar homojen değildir (p<0,05). Normal dağılım varsayımının
sağlanması ile Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri alt boyut puanları için grupların
karşılaştırılmasında parametrik istatistiklerden İlişkisiz Örneklemler t-testi kullanılmıştır. Varyanslar
homojen olmadığı için düzeltilmiş t değeri kullanılmıştır. Sosyal Beceri Ölçeği toplam puanı, Sosyal
İşbirliği Becerileri ve Sosyal Etkileşim Becerileri alt boyut puanları için gruplardan her ikisi ya da biri
için çarpıklık katsayısı ±1 aralığı dışındadır. Bu puanlar için normallik varsayımı sağlanamadığı için
cinsiyete göre oluşturulan grupların karşılaştırılmasında nonparametrik istatistiklerden Mann Whitney
U testi kullanılmıştır. Ayrıca varyanslar da homojen değildir (p<,05).
Araştırma kapsamında katılımcıların Sosyal Beceri Ölçeği’nin tamamından ve alt boyutlarından
elde ettikleri puanlarının, cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesine yönelik
uygulanan İlişkisiz Örneklemler T-Testi ve Mann Whitney U Testi sonuçları Tablo 4’te yer almaktadır.
Tablo 4. Katılımcıların Sosyal Beceri Ölçeği’nin Toplam Puan ve Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların
Cinsiyete Göre Karşılaştırılması
̅
T Testi
Grup
n
Sd
t
P
𝑿
146
27,637
Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kız
292,868
3,109*
,002
Kabul Becerileri
Erkek
154
25,935
Mann Whithney U Testi
Grup
n
Sıra Ortalama
Sıra toplamı
U
P
Kız
146
172,40
25170,50
Sosyal İşbirliği Becerileri
8044,500*
,000
Erkek
154
129,74
19979,50
Kız
146
165,60
24178,00
Sosyal Etkileşim Becerileri
9037,000*
,001
Erkek
154
136,18
20972,00
Kız
146
169,85
24797,50
Toplam
8417,500*
,000
Erkek
154
132,16
20352,50
*p<0,05

Tablo 4 incelendiğinde, Sosyal Beceri Ölçeği’nin Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri alt
boyutundan elde edilen puanlar, cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir
(tsosyalbağımsızlık=3,109, p<,05, r=,179). Buna göre kızlara ait Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri
puanları (𝑋̅=27,637), erkeklerin puanlarından (𝑋̅=25,935) anlamlı olarak daha yüksektir. Benzer
şekilde, Sosyal Beceri Ölçeği’nin toplam puanı, Sosyal İşbirliği Becerileri ve Sosyal Etkileşim Becerileri
alt boyutları için cinsiyete göre oluşturulan gruplarda da anlamlı bir farklılık görülmektedir
(Usosyalişbirliği=8044,500, p<,05, r=0,255; Usosyaletkileşim=9037,000, p<,05, r=0,185; Utoplam=8417,500, p<,05,
r=0,218). Sosyal İşbirliği Becerileri alt boyutu için kızlara ait puanlar (medyan=43,00), erkeklere ait
puanlardan (medyan=42,00) anlamlı olarak daha yüksektir. Sosyal Etkileşim Becerileri alt boyutu için
120

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)
kızlara ait puanlar (medyan=16,00), erkeklere ait puanlardan (medyan=14,00) anlamlı olarak daha
yüksektir. Sosyal Beceri Ölçeğinden elde edilen toplam puan için kızlara ait puanlar (medyan=87,00),
erkeklere ait puanlardan (medyan=82,00) anlamlı olarak daha yüksektir. Sosyal Beceri Ölçeğinden
elde edilen toplam puan ve her üç alt boyutu için de cinsiyete göre hesaplanan farklara ilişkin etki
büyüklükleri düşük düzeydedir.
Okula devam durumu değişkeni için birinci yılı ve ikinci yılı veya daha fazlası olmak üzere iki
kategori vardır. Buna göre ayrılan iki gruba ait ölçek alt boyut puanlarının normallik ve varyansların
homojenliğine ilişkin sonuçlar tablo 5’te verilmektedir.
Tablo 5. Sosyal Beceri Ölçeği’nin Toplam Puan ve Alt Boyutlarının Okula Devam Süresine Göre Gruplanmış
Verilerinin Çarpıklık Katsayıları ve Varyansların Homojenliği Testi Sonuçları
Ölçek toplam/alt boyut
Okula devam süresi
Levenetesti
̅
n
Çarpıklık
𝑿
F
P
1. Yılı
187 40,535
-1,895
Sosyal İşbirliği Becerileri
2,714 ,101
1 Yıldan daha fazla
113 41,266
-2,656
187 26,636
-,739
Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul 1. Yılı
,089
,765
Becerileri
1 Yıldan daha fazla
113 26,974
-,867
1. Yılı
187 14,043
-1,182
Sosyal Etkileşim Becerileri
5,240 ,023
1 Yıldan daha fazla
113 13,965
-1,056
1. Yılı
187 81,214
-1,174
Toplam
,018
,893
1 Yıldan daha fazla
113 82,204
-1,499

Tablo 5 incelendiğinde Sosyal Beceri Ölçeği’nin Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri alt
boyut puanları için okula devam süresine göre oluşan grupların çarpıklık katsayıları ±1 aralığındadır
ve normal dağılım göstermektedir. Normal dağılım varsayımının sağlanması ile Sosyal Bağımsızlık ve
Sosyal Kabul Becerileri alt boyut puanları için grupların karşılaştırılmasında parametrik istatistiklerden
İlişkisiz Örneklemler t-testi kullanılmıştır. Sosyal Beceri Ölçeği toplam puanı, Sosyal İşbirliği Becerileri
ve Sosyal Etkileşim Becerileri alt boyut puanları gruplanmış verilere ait çarpıklık katsayıları ±1 aralığı
dışındadır. Bu puanlar için normallik varsayımı sağlanamamış ve okula devam süresine göre
oluşturulan grupların karşılaştırılmasında nonparametrik istatistiklerden Mann Whitney U testi
kullanılmıştır. Araştırma kapsamında katılımcıların Sosyal Beceri Ölçeği’nin toplam puan ve alt
boyutlarından elde ettikleri puanlarının, okula devam süresine göre farklılık gösterip göstermediğinin
incelenmesine yönelik uygulanan İlişkisiz Örneklemler T-Testi ve Mann Whitney U Testi sonuçları Tablo
6’da yer almaktadır.
Tablo 6. Katılımcıların Sosyal Beceri Ölçeği Toplam Puan ve Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların Okula
Devam Süresine Göre Karşılaştırılması
̅
T Testi
Grup
n
sd
t
P
𝑿
1. Yılı
187
40,535
Sosyal Bağımsızlık ve
298
-,585
,559
Sosyal Kabul Becerileri
1 Yıldan daha fazla
113
41,266
Sıra
Sıra
Mann Whithney U Testi
Grup
n
U
P
Ortalama
toplamı
1. Yılı
187
145,95
27292,50
Sosyal İşbirliği Becerileri
9714,500
,226
1 Yıldan daha fazla
113
158,03
17857,50
1. Yılı
187
149,70
27993,00
Sosyal Etkileşim Becerileri
10415,000
,821
1 Yıldan daha fazla
113
151,83
17157,00
1. Yılı
187
146,13
27325,50
Toplam
9747,500
,260
1 Yıldan daha fazla
113
157,74
17824,50

Tablo 6 incelendiğinde, Sosyal Beceri Ölçeği’nin Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri alt
boyutundan elde edilen puanlar, okula devam süresine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir
(tsosyalbağımsızlık=-,585, p>,05). Benzer şekilde, Sosyal Beceri Ölçeği’nin toplam puanı, Sosyal İşbirliği
Becerileri ve Sosyal Etkileşim Becerileri alt boyutları için okula devam süresine göre oluşturulan
gruplarda da anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (Usosyalişbirliği=9714,500, p>,05;
Usosyaletkileşim=10415,000, p>,05; Utoplam=9747,500, p>,05).
Çocukların öğrenim gördükleri kurum türü değişkeni için anaokulu ve anasınıfı olmak üzere iki
kategori vardır. Buna göre ayrılan iki gruba ait ölçek alt boyut puanlarının normallik ve varyansların
homojenliğine ilişkin sonuçlar tablo 7’de verilmektedir.
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Tablo 7. Sosyal Beceri Ölçeği Toplam Puan ve Alt Boyutlarının Kurum Türüne Göre Gruplanmış Verilerinin
Çarpıklık Katsayıları ve Varyansların Homojenliği Testi Sonuçları
Ölçek toplam/alt boyut
Levene testi
̅
Kurum Türü
N
Çarpıklık
𝑿
F
P
Anasınıfı
153 40,477
-2,028
Sosyal İşbirliği Becerileri
3,860
,051
Anaokulu
147 41,157
-2,231
Anasınıfı
153 26,131
-,658
Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul
,448
,504
Becerileri
Anaokulu
147 27,422
-,938
Anasınıfı
153 13,830
-,986
Sosyal Etkileşim Becerileri
,799
,372
Anaokulu
147 14,204
-1,308
Anasınıfı
153 80,438
-1,149
Toplam
2,529
,113
Anaokulu
147 82,782
-1,466

Tablo 7 incelendiğinde Sosyal Beceri Ölçeği’nin Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri alt
boyut puanları için kurum türüne göre oluşan grupların çarpıklık katsayıları ±1 aralığındadır ve normal
dağılım göstermektedir. Normal dağılım varsayımının sağlanması ile Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul
Becerileri alt boyut puanları için grupların karşılaştırılmasında parametrik istatistiklerden İlişkisiz
Örneklemler t-testi kullanılmıştır. Sosyal Beceri Ölçeği toplam puanı, Sosyal İşbirliği Becerileri ve
Sosyal Etkileşim Becerileri alt boyut puanları için gruplardan her ikisi ya da biri için çarpıklık katsayısı
±1 aralığı dışındadır. Bu puanlar için normallik varsayımı sağlanamadığı için kurum türüne göre
oluşturulan grupların karşılaştırılmasında nonparametrik istatistiklerden Mann Whitney U testi
kullanılmıştır. Ölçek toplam puanı ve tüm alt boyut puanları için kurum türüne göre oluşturulan
gruplarda varyanslar homojendir (p>,05).
Katılımcıların Sosyal Beceri Ölçeği’nin tamamından ve alt boyutlarından elde ettikleri
puanlarının, kurum türüne göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesine yönelik uygulanan
İlişkisiz Örneklemler T-Testi ve Mann Whitney U Testi sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır.
Tablo 8. Katılımcıların Sosyal Beceri
Kurum Türüne Göre Karşılaştırılması
T Testi
Grup
Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Anasınıfı
Kabul Becerileri
Anaokulu
Mann Whithney U Testi
Grup
Anasınıfı
Sosyal İşbirliği Becerileri
Anaokulu
Anasınıfı
Sosyal Etkileşim Becerileri
Anaokulu
Anasınıfı
Toplam
Anaokulu

Ölçeği Toplam Puan ve Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların
n
153
147
n
153
147
153
147
153
147

̅
𝑿
40,477
41,157
Sıra Ortalama
146,92
154,22
144,86
156,37
140,26
161,15

Sd

t

P

298

-2,331*

,020

Sıra toplamı
22479,50
22670,50
22163,00
22987,00
21460,50
23689,50

U

P

10698,500

,450

10382,000

,209

9679,500*

,037

Tablo 8 incelendiğinde, Sosyal Beceri Ölçeği’nin Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri alt
boyutundan ve toplam puanından elde edilen puanlar, kurum türüne göre anlamlı bir farklılık
göstermektedir (tsosyalbağımsızlık=-2,331, p<,05, r=,134; Utoplam=9679,500, p<,05; r=,121). Anaokuluna
devam eden çocukların Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri alt boyutundan elde ettikleri
̅ =41,157), anasınıfına devam edenlerin puanlarından (𝑿
̅ =40,477) anlamlı olarak daha
puanlar (𝑿
yüksektir. Bu farka ilişkin hesaplanan etki büyüklüğü (r=,134) düşük düzeydedir. Benzer şekilde,
anaokuluna devam eden çocukların Sosyal Beceri Ölçeği toplam puanından elde ettikleri puanlar
(medyan=87,00), anasınıfına devam edenlerin puanlarından (medyan=85,00) anlamlı olarak daha
yüksektir. Bu farka ilişkin hesaplanan etki büyüklüğü (r=,121) düşük düzeydedir. Sosyal Beceri
Ölçeği’nin Sosyal İşbirliği Becerileri ve Sosyal Etkileşim Becerileri alt boyutları için kurum türüne göre
oluşturulan gruplarda anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir (U sosyalişbirliği=10698,500, p>,05;
Usosyaletkileşim=10382,000, p>,05).
Kardeş sayısı değişkeni için kardeş yok, bir kardeş, iki kardeş veya fazlası olmak üzere üç düzey
vardır. Buna göre ayrılan üç gruba ait ölçek toplam puanları ve alt puanlarının normallik ve
varyansların homojenliğine ilişkin sonuçlar tablo 9’da verilmektedir.
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Tablo 9. Sosyal Beceri Ölçeği Toplam Puan ve Alt Boyutlarının Kardeş Sayısına Göre Gruplanmış Verilerinin
Çarpıklık Katsayıları ve Varyansların Homojenliği Testi Sonuçları
Ölçek toplam/alt boyut
Kardeş sayısı
Levene testi
̅
n
Çarpıklık
𝑿
F
P
Tek Çocuk
62 41,2742
-2,726
1 Kardeş
107 41,1495
-2,479
Sosyal İşbirliği Becerileri
2,680
,047
2 Kardeş
65 40,1077
-1,769
3 veya daha fazla kardeş
66 40,5152
-1,790
Tek Çocuk
62 27,5161
-,980
107 26,3832
-,670
Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal 1 Kardeş
,847
,469
Kabul Becerileri
2 Kardeş
65 26,8615
-,915
3 veya daha fazla kardeş
66 26,5758
-,681
Tek Çocuk
62 14,6129
-1,216
1 Kardeş
107 13,8972
-1,101
Sosyal Etkileşim Becerileri
5,201
,002
2 Kardeş
65 13,5231
-,947
3 veya daha fazla kardeş
66 14,1212
-1,049
Tek Çocuk
62 83,4032
-1,793
1 Kardeş
107 81,4299
-1,259
Toplam
2,006
,113
2 Kardeş
65 80,4923
-1,124
3 veya daha fazla kardeş
66 81,2121
-1,169

Tablo 9 incelendiğinde Sosyal Beceri Ölçeği’nin Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri alt
boyut puanı için kardeş sayısına göre oluşan grupların çarpıklık katsayıları ±1 aralığındadır ve normal
dağılım göstermektedir. Normal dağılım ve varyansların homojenliği (p>,05) varsayımının sağlanması
ile Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri alt boyut puanları için grupların karşılaştırılmasında
parametrik istatistiklerden ANOVA kullanılmıştır. Sosyal Beceri Ölçeği toplam puanı, Sosyal İşbirliği
Becerileri ve Sosyal Etkileşim Becerileri alt boyut puanları için gruplardan hepsi ya da bazısı için
çarpıklık katsayısı ±1 aralığı dışındadır. Bu puanlar için normallik varsayımı sağlanamadığı için kardeş
sayısına göre oluşturulan grupların karşılaştırılmasında nonparametrik istatistiklerden Kruskal Wallis
H testi kullanılmıştır.
Çalışmaya dâhil edilen çocukların, Sosyal Beceri Ölçeği’nin tamamı ve alt boyutlarından elde
ettikleri puanlarının, kardeş sayısı değişkenine göre farklılık gösterip göstermediğinin incelenmesine
yönelik uygulanan ANOVA ve Kruskal Wallis testi sonuçları Tablo 10’da yer almaktadır.
Tablo 10. Katılımcıların Sosyal Beceri Ölçeği Toplam Puan ve Alt Boyutlarından Elde Ettikleri Puanların
Kardeş Sayısına Göre Karşılaştırılması
Kareler
Kareler
ANOVA
Varyans kaynağı
sd
F
P
toplamı
ortalaması
53,548
17,849
3
,763
,516
Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Gruplar arası
Kabul Becerileri
Gruplar içi
6924,649 23,394
296
Toplam
6978,197
299
Sıra
Kruskall-Wallis
Grup
N
sd
H
p
Ortalaması
Tek Çocuk
62
155,31
1 Kardeş
107
150,65
Sosyal İşbirliği Becerileri
3
1,053 ,788
2 Kardeş
65
141,76
3 veya daha fazla kardeş
66
154,33
Tek Çocuk
62
164,27
1 Kardeş
107
148,02
Sosyal Etkileşim Becerileri
3
3,835 ,280
2 Kardeş
65
137,62
3 veya daha fazla kardeş
66
154,26
Tek Çocuk
62
163,30
1 Kardeş
107
145,98
Toplam
3
1,745 ,627
2 Kardeş
65
147,92
3 veya daha fazla kardeş
66
148,35

Tablo 10 incelendiğinde, Sosyal Bağımsızlık ve Sosyal Kabul Becerileri alt boyutundan elde edilen
puanların kardeş sayısına göre anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir (F sosyal bağımsızlık (3, 296)=
,763, p>,05). Benzer şekilde, Sosyal Beceri Ölçeği’nin toplam puanı, Sosyal İşbirliği Becerileri ve Sosyal
Etkileşim Becerileri alt boyutları için kardeş sayısına göre oluşturulan gruplarda anlamlı bir farklılık
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olmadığı görülmektedir (Hsosyalişbirliği(sd=3, n=300)=1,053, p>,05; Hsosyaletkileşim(sd=3, n=300)= 3,835,
p>,05; Htoplam(sd=3, n=300)=1,745, p>,05).
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırma sonuçlarına göre, çocukların cinsiyetlerine göre sosyal beceri düzeylerinin farklılaştığı
sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulguyu destekleyen araştırmalar bulunmaktadır. Aydın (2019), tek çocuklu
aileler ve çoğul çocuklu ailelerin çocuklarını sosyal beceri düzeyi bakımından incelemiş, kız
çocuklarının sosyal beceri düzeylerinin daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Temel (2018),
yerleşim yerlerine göre anne baba tutumlarının okul öncesi çocukların sosyal becerilerine etkisini
incelediği araştırmasında köyde yaşayan çocukların sosyal becerilerinde cinsiyet değişkeninin anlamlı
farklılık yaratmazken, kentte yaşayan çocuklarda anlamlı farklılık yarattığını; kız çocuklarının sosyal
beceri puan ortalamasının erkek çocukların sosyal beceri puan ortalamasına göre daha yüksek
olduğunu belirtmiştir. Öğretir (2017), çocukların sosyal becerileri ile yaş, cinsiyet, eğitim durumu
gibi demografik değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla 5-6 yaş grubu 300 çocuk ile
gerçekleştirdiği araştırmasında; cinsiyet değişkenin sosyal beceriler üzerinde farklılık yaratan bir
değişken olduğu, kız çocukların daha gelişmiş sosyal becerilere sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. Paslı
(2017), kız çocukların sosyal beceri puanlarının erkek çocuklardan daha yüksek olduğunu ifade
etmiştir. Kılınç & Ceylan (2017) 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri ve problem davranışları ile oyun
davranışları arasındaki ilişkiyi araştırdıkları çalışmalarında 5-6 yaş çocuklarının sosyal beceri
düzeylerinin sosyal işbirliği ve sosyal etkileşim boyutlarında kız çocuklarının lehine anlamlı bir farklılık
ortaya çıkmıştır. Akduman, Günindi & Türkoğlu (2015), okul öncesi dönem çocukların sosyal beceri
düzeyleri ile davranış problemleri arasındaki ilişkiyi araştırdıkları çalışma sonucunda kız çocuklarının
sosyal beceri puan ortalamaları yüksek çıkarken; erkeklerin ise problem davranış puanları yüksek
bulunmuştur. Kurtulan (2015) erken çocukluk döneminde (4-7 yaş) bilişsel beceriler ile sosyal beceriler
arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında alınan sosyal beceri puanlarının erkeklere oranla kızlarda
daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır. Keçecioğlu (2015) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul öncesi
eğitim programı ve Montessori yaklaşımına göre eğitim alan 5 yaş çocuklarının sosyal becerilerini
incelediği araştırmasında MEB programına göre eğitim alan kız çocukların sosyal becerilerinin erkek
çocuklardan daha yüksek olduğu sonucuna ulaşmıştır. Tanrıöğen (2014), okul öncesi dönemi çocukların
yaşadıkları sosyo kültürel ortamların sosyal beceri ile arasındaki ilişkiyi belirlediği çalışmasında sosyal
becerinin cinsiyete göre farklılaştığını, kız çocukların erkek çocuklarına göre daha yüksek sosyal beceri
düzeyine sahip olduklarını belirtmiştir. Elibol Gültekin (2008) 5 yaş çocuklarının sosyal becerilerini
bazı değişkenler açısından incelediği araştırmasında kız çocukların erkek çocuklara göre İşbirliği,
Kendini İfade Etme/Atılganlık, Özdenetim Alt Ölçek ve Sosyal Beceri Ölçeği Toplam Puanlarında daha
yüksek çıktığı sonucuna ulaşmışlardır. Yine benzer sonuçları ortaya koyan konuya ilişkin diğer
çalışmalarda(Tutkun, 2012; Türkoğlu, 2013; Yener, 2014; Tatlı & Pirpir, 2015; Göger, 2018; Gözce
Binbir, 2018; Ilgın, 2018; Karabulut, 2018; Altıntaş, 2019; Atmaca, 2019; Dişçi, 2019; Eğin Işık, 2019;
Güllüce, 2019; Gürgen, 2019; Korkut, 2019) kızların sosyal beceri düzeylerinin erkeklerden daha
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bulgularıyla paralellik gösteren bu çalışmaların yanı
sıra okul öncesi dönemdeki çocukların sosyal becerilerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı farklılık
göstermediği araştırmalar da mevcuttur (Erbay, 2008; Akman, Topçu, Baydemir, Şahin, Şirin & ÇelikArslan, 2011; Hansa Bilek, 2011; Doğanay Koç, 2017; Zembat, Koçyiğit, Akşin Yavuz & Tunçeli, 2018;
Özkılıç Kabul, 2019). Zembat, Koçyiğit, Akşin Yavuz & Tunçeli (2018), çocukların benlik algısı, mizaç
ve sosyal becerileri arasındaki ilişkileri inceledikleri çalışmada cinsiyet değişkeninin anlamlı bir
farklılık oluşturmadığını belirtmişlerdir. Aynı şekilde Hansa-Bilek (2011), okul öncesi dönem
çocuklarını ev ile okul ortamında incelemiş, cinsiyet değişkeninin okul öncesi dönem çocuklarının
sosyal beceri düzeylerini etkilemediği sonucuna varmıştır.
Bu araştırmayla birlikte günümüze kadar yapılan araştırmalardan sosyal beceri düzeyinin kızların
lehine çıkan sonuçları düşünüldüğünde; bu farkın bireyin kişisel özelliği ile ilişkili olabileceği gibi
toplumsal cinsiyet rolleri (Tanrıöğen, 2014) ile de ilişkili olabileceği düşünülebilir. Toplumlara göre
kız ve erkeklere yüklenen sorumluluklar farklılık gösterdiği için karşılaşılan sosyal beceri düzeyleri de
değişiklik gösterebilir. Ayrıca bu farkın çocukların yetiştirilme tarzından da kaynaklanabileceği ifade
edilmiştir (Tatlı, 2014; Ilgın, 2018). Anne babalar tarafından genellikle kız çocuklarının küçük
yaşlardan itibaren gerek ev ortamında gerekse çevrelerinde daha sakin daha uyumlu olmalarına
yönelik yetiştirilmeye dair tutumlar sergilenmekte, bu durum da ilerleyen dönemlerde kız çocukların
sosyal ilişkilerinde uyumlu olarak daha başarılı olmasına sebep olabilmektedir.
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Araştırmaya alınan çocukların okula devam süresine göre sosyal beceri düzeyleri arasında anlamlı
farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın bulguları farklı araştırmalardan elde edilen
bulgularla paralellik göstermektedir (Can Yaşar, 2011; Papatğa, 2012; Dülger, 2016; Paslı, 2017;
Göger, 2018; Güllüce, 2019; Deniz, 2019). Can Yaşar (2011), çocukların sosyal uyum ve becerilerini
anne ve öğretmen görüşlerine göre incelediği araştırmasında anne görüşlerine göre okul öncesi eğitim
kurumunda ilk yılı olan çocuklar ile iki yıl ve daha fazla süredir devam eden çocuklar arasında sosyal
beceri açısından bir fark bulunmadığı sonucuna ulaşmıştır. Dülger (2016), yaptığı araştırmada okula
devam süresi değişkeninin çocukların sosyal beceri düzeylerini etkilemediğini belirtmiştir. Deniz
(2019), 60-72 aylık çocuklarla yapmış olduğu çalışmasında çocukların sosyal beceri düzeylerini okula
devam süresi değişkenine göre incelemiş, okula devam süresinin sosyal beceri düzeylerini etkilemediği
sonucuna varmıştır. Bu araştırmaya göre çocukların okul öncesi eğitim kuruma devam etme süreleri
sosyal beceri düzeylerini yordamamaktadır. Bu sonucun ailelerin çocuklara sundukları sosyal beceriyi
destekleyecek ortamlardan ve çocukların karşılaştıkları sosyal beceri deneyimlerinden
kaynaklanabileceği söylenebilir.
Kurum türüne göre çocukların sosyal beceri düzeyleri arasında anlamlı farklılık olup olmadığı
incelendiğinde; sosyal bağımsızlık - sosyal kabul alt boyutu ile sosyal beceri ölçeği toplam puanı
geneline ilişkin anlamlı farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucuna göre gruplar arası
farkın anaokuluna devam eden çocukların lehine olduğu görülmektedir. Araştırmanın bu bulgusu
yapılan araştırmaları destekler niteliktedir (Gunindi, 2011; Yener Öztürk, 2014). Gunindi (2011), okul
öncesi dönem çocuklarının bağımsız anaokulu ve anasınıfına devam etmeleri durumunun sosyal beceri
düzeyleri arasında fark oluşturup oluşturmadığını tespit etmek amacıyla yaptığı araştırmasında,
bağımsız anaokullarına giden okul öncesi dönemi çocuklarının sosyal beceri düzeylerinin ilköğretim
kurumlarında bulunan anasınıfına giden çocuklardan daha yüksek düzeyde olduğunu belirtiştir. Benzer
bir sonuç Yener Öztürk (2014)’ün çalışmasında da görülmektedir.
Bağımsız anaokullarına giden çocukların genellikle okula daha erken yaşta başlamaları, kulüp
eğitimine katılmalarıyla okulda tam gün kalabilmeleri bu süreçte daha fazla yaşantı elde etmeleri
çocukların sosyal beceri düzeylerini olumlu yönde etkileyebilir. Öte yandan anaokullarının
anasınıflarına nazaran daha fazla uyarıcıya ve alana sahip olmalarının çocukların sosyal beceri
gelişimlerine olumlu katkılarının olduğu düşünülebilir.
Araştırmada çocukların kardeş sayılarına göre sosyal beceri düzeylerinin farklılaşmadığı
görülmektedir. Araştırmanın bu bulgusu farklı araştırmalarla da örtüşmektedir (Sarı, 2007; Elibol
Gültekin, 2008; Erbay, 2008; Hansa Bilek, 2011; Yener Öztürk, 2014; Akduman, Günindi, & Türkoğlu,
2015; Keçecioğlu, 2015; Dülger, 2016; Doğanay Koç, 2017; Paslı, 2017; Ilgın, 2018; Altıntaş, 2019;
Atmaca, 2019; Fidan, 2019; Güllüce, 2019; Gürgen, 2019; Korkut, 2019; Öztürk, 2019; Taşyürek Teker,
2019). Sarı (2007), anasınıfına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların annelerinin çocuk yetiştirme
tutumlarının çocuğun sosyal uyum ve becerilerine etkisini incelediği araştırmasında çocukların sosyal
beceri düzeylerinin kardeş sayısı değişkenine göre farklılaşmadığını belirtmiştir. Benzer bir sonuca
ulaşan Ilgın (2018), çocukların sosyal beceri düzeylerinin kardeş sayısı değişkeninden anlamlı ölçüde
etkilenmediğini belirtmiştir. Fidan (2019), anne baba ve öğretmen görüşleri açısından çocukların
sosyal becerilerini sahip olduğu kardeş sayısı değişkenine göre incelemiş, bu değişkenin sosyal
beceriler üzerinde etkili olmadığını bulmuştur. Bu araştırmayla birlikte günümüze kadar yapılan
araştırmalardan sosyal beceri düzeyinin kardeş sayısı değişkenine göre farklılaşmadığı
düşünüldüğünde; çocukların sosyal becerileri üzerinde kardeş sayısının dışında etkili olabilecek farklı
değişkenlerin (okulöncesi eğitim, akran ilişkileri, anne baba etkileşimi, çevresindeki diğer insanlarla
kurduğu ilişkiler) olabileceği sonucuna ulaşılabilir. Ilgın (2018), sosyal becerilerin toplumsal olaylardan
öğrenilerek bireysel olarak edinildiğini belirtmiştir. Bununla birlikte Yener Öztürk (2014), sosyal
becerilerin kazanılmasında çocuğun kardeşleri ile kurduğu ilişkilerin niceliğinden ziyade niteliğinin
daha önemli ve etkili olabileceğini ifade etmiştir.
Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
amacıyla Kars ili Merkez ilçesinde bulunan ilköğretim okullarına bağlı anasınıflarına ve anaokullarına
devam eden 300 çocukla gerçekleştirilen bu araştırmadan elde edilen sonuçlarda;
Çocukların sosyal becerilerinin ölçeğin genelinde ve tüm alt boyutlarında yüksek düzeyde olduğu
sonucuna ulaşılmıştır Çocukların “Sosyal Beceri Ölçeği”nin toplamına ve bu ölçeği oluşturan üç alt
boyutlarına ilişkin puan ortalamaları cinsiyete göre kız çocukların lehine anlamlı farklılık
göstermektedir (p<0,05) Çocukların “Sosyal Beceri Ölçeği”nin toplamına ve bu ölçeği oluşturan Sosyal
Bağımsızlık ve Sosyal Kabul alt boyutuna ilişkin puan ortalamaları kurum türü değişkenine göre
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anaokullarının lehine anlamlı farklılık göstermektedir (p<0,05) Çocukların “Sosyal Beceri Ölçeği”ne
ilişkin puan ortalamaları okula devam sürelerine ve kardeş sayılarına göre anlamlı farklılık
göstermemektedir (p>0,05)
Okul öncesi dönem çocuklarının sosyal becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelendiği bu
çalışmanın sonuçlarına göre uygulamaya yönelik ve araştırmacılara yönelik şu öneriler verilebilir:
Öğrenilebilir ve geliştirilebilir bir beceri olan sosyal becerinin geliştirilebilmesi için öncelikle
çocuklara değil çocuklara model olacak ebeveynlerin ve öğretmenlerin kendi sosyal becerilerine
yönelik; sosyal becerinin ne olduğu, önemi ve nasıl geliştirebilecekleri noktalarında bilgilendirici
eğitim seminerleri düzenlenebilir, seminerlerde kaynak olarak ilgili broşürler, kitapçıklar ve mobil
uygulamalar hazırlanabilir.
Araştırma sonucuna göre kız çocuklarının sosyal beceri düzeyi erkek çocukların sosyal beceri
düzeyinden yüksek bulunmuştur. Bu sonuçtan hareketle; ebeveynler ve öğretmenlerin kız ve erkek
çocuklarını eğitirken cinsiyet temelli eğitimden ziyade gelişim temelli bir eğitimi benimsemeleri
gerekmektedir. Öğretmenler sınıf ve okul ortamında çocukların kendini rahat ifade edebilecekleri
ortamlar hazırlamalı ve çocukların oyun tercihlerine saygı duymalıdırlar. Kız ve erkek çocuklarına
etkinlikler ve serbest oyun zamanlarında eşit davranarak, eşit sorumluluklar verebilirler. Öğretmenler
sosyal uyum ve becerilerin evde de devamını sağlamak için aile katılım etkinliklerinden ve aileler için
bazı seminerler, toplantılar düzenleyerek velileri bilgilendirme çalışmalarından yararlanabilir.
Anasınıfına devam eden çocukların anaokuluna devam eden çocuklardan daha düşük düzeyde
sosyal beceriye sahip oldukları sonucu dikkate alınarak okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi
konusunda yürütülen çalışmalarda; bağımsız anaokullarının sayısının artırılması ya da ilköğretim
okulları bünyesinde bulunan anasınıflarının yapısal olarak iyileştirilerek fiziksel donanım konusundaki
eksiklikleri tamamlanıp, bağımsız anaokulları ile eş düzey duruma getirilmesi yoluna gidilerek
çocukların sosyal becerileri üzerinde olumlu etkiler oluşturulabilir.
Çocukların sosyal becerilerinin daha ayrıntılı incelenmesi açısından gözleme dayalı ve nitel
çalışmalar yapılabilir.
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Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenlerinin Disiplinler Üstü Yaklaşım Konusundaki
Görüşlerinin İncelenmesi
Arş. Gör. Fatma DEMIRCI, Bartın Üniversitesi, fatmademirci@bartin.edu.tr
Arş. Gör. Neslihan DEMIRCAN, Sinop Üniversitesi, ndemircan@sinop.edu.tr
Özet: Eğitimde disiplinler arası yaklaşım temelli öğretim, belirli bir konunun farklı disiplinlerden ele
alınmasına dayanmaktadır. Disiplinler arası öğretimin sağlandığı yaklaşımlardan biri olan; disiplinler üstü yaklaşım
günümüzde yeni olmamakla birlikte, kendini hem literatürde hem de uygulama anlamında az yer almıştır.
Disiplinler üstü yaklaşım, farklı disiplinlere ait bilgi ve becerileri gerçek bir yaşam sorunu bağlamında anlamlı bir
biçimde birleştirme ve kullanmayı amaçlayan bir yaklaşımdır. 21. yüzyılda, insanların karşılaştığı zorluklar, çok
katmanlı bir yapıya doğru dönüştüğünden dolayı; bu zorluklarla baş etmek ve sorunları çözmek için birçok
disiplinin birleştirilmesini gerek duymaktadır. Birbirinden bağımsız gibi görünen disiplinlerin bir araya gelmesiyle
oluşan disiplinler üstü yaklaşımın önemi, etkili ve anlamlı öğrenmeye katkısı her geçen gün daha da ortaya
çıkmaktadır. Bu yaklaşımı sınıflarında uygulama şansına sahip olan kişiler öğretmenlerdir. Bu noktada, eğitim ilk
basamaklarını oluşturan okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü yaklaşım hakkındaki görüşlerini
öğrenmek önem arz etmektedir. Bu araştırma, okulöncesi ve sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü yaklaşım
hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca, temel eğitimde disiplinler üstü yaklaşımın
önemine de değinilecektir. Araştırma nitel araştırma yöntem ve tekniklerine dayalı olarak tasarlanmış bir
çalışmadır. Araştırmanın evrenini; okul öncesi ve sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini;
Bartın ilinde bulunan Bartın devlet okullarında çalışan okul öncesi ve sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır.
Çalışmaya katılımcılar uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiştir. Verilerin toplanması aşamasında; öğretmenlere
yönelik olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış açık uçlu sorulardan oluşan yarı yapılandırılmış görüş formu
kullanılmıştır. Görüşme formu geliştirilirken öncelikle sorular ana başlıklar biçiminde oluşturulmuş, soruların
kolay anlaşılır ve açık olarak ifade edilip edilmediğini belirlemek amacıyla iki öğretmenle ön görüşme yapılmış
ve sorular yeniden düzenlenmiştir Araştırmanın yapılması amacıyla geliştirilen görüşme formuna son halini
vermek için uzman görüşleri alınmıştır. Elde edilen araştırma verileri, içerik analizi ile analiz edilip temalar
oluşturulmuştur. Bu çalışmada, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü yaklaşım konusundaki
görüşleri ayrıntılı olarak incelenmiş ve çeşitli sonuçlara ulaşılmıştır.
Anahtar Sözcükler: Disiplinler arası yaklaşım, Disiplinler üstü yaklaşım, Temel eğitim, Okul öncesi eğitim,
Sınıf eğitimi.

Investigation of Primary School and Preschool Teachers’ Views on the
Transdisciplinary Approach
Abstract: Integration of disciplines investigate particular subject from different disciplines in education.
One of the approaches is transdisciplinary approach in order to integrate the disciplines. Although the
transdisciplinary approach is not new concept, but it has received little attention both in the literature and in
terms of practice. The transdisciplinary approach is an approach that aims to combine and use the knowledge
and skills of different disciplines in a meaningful way in the context of a real life problems. The importance of
the transdisciplinary approach and its contribution to effective and meaningful learning are becoming more
evident day by day. The people who have the chance to apply this approach in their classrooms are teachers. At
this point, it is important to learn the views of preschool and primary school teachers about the transdisciplinary
approach. Preschool and Primary school are the first steps of fundamental education. This research was
conducted to examine the views of preschool and classroom teachers on the transdisciplinary approach. In
addition, the importance of transdisciplinary approach in fundamental education will be emphasized. The
research based on qualitative research methods and techniques. The sample of the research is preschool and
primary school teachers working in Bartın public schools. Participants in the study were selected using the
appropriate sampling method. At the stage of data collection; A semi-structured opinion form was prepared by
the researcher was used for teachers. While developing the interview form, two teachers were pre-interviewed
and the questions were rearranged in order to determine whether the questions were easily understood and
clearly expressed. Expert opinions were taken to finalize the interview by the researchers. The obtained research
data were analyzed with content analysis and themes were formed. In this study, the views of preschool and
primary school teachers on the transdisciplinary approach were examined in detail.
Keywords: Interdisciplinary approach, Transdisciplinary approach, Fundamental education, Early childhood
education, Primary education.
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1.Giriş
21. yüzyılda, genel olarak bütün okullar insanları eğitmeyi amaçlar (Gardner, 1999). Dünyanın
hızla değişmektedir, yarının dünyasında insanları farklı durumlar beklemektedir. Dolayısıyla,
gelecekte insanların farklı sorunlar ile karşılaşması muhtemeldir (Kahane, 2004). Eğitim, insanları
topluma hazırlayan uzantılardan bir tanesidir (Dewey, 1938). Matematik, fizik, kimya, gibi disiplinlerin
birleştirilmesiyle gelecekteki sorunlara çözüm yolları bulunabilir (NAS, 2004). Eğitimde disiplinlerin
birleştirilmesi, eğitim programlarının yeniden dizayn edilmesiyle elde edilebilir. Eğitim programları,
yeni yaklaşımlar ve metodlar kullanılarak yeniden tasarlanabilir (Abagi, vd., 2000; Kiminza, 2000).
Farklı disiplinlerin birleştirilmesi, günümüzde bütünleştirilmiş eğitim programı ile yapılır.
Bütünleştirilmiş eğitim programının farklı tanımları vardır (Drake & Burns, 2004; Jacobs, 1989;
Fogarty, 1991). Bütünleştirilmiş eğitim programı, çocukların öğrenmesine bütüncül bir şekilde ele alır.
Çocukların farklı disiplinler arasında bağ kurmasını sağlar (Brazee&Capelluti, 1995). Her eğitimci,
eğitim programına farklı bir bakış açısıyla ele alır ve değerlendirir. Bundan dolayı, disiplinlerin
birleştirilmesi sürecinde eğitim programında farklı yaklaşımlar tercih edilebilir (Hyman, 1973). Farklı
yaklaşımlar, farklı avantajlara ve dezavantajlara sahiptirler (Jacobs, 1989). Drake ve Burns (2004)
bütünleştirilmiş eğitim programında kullanılabilecek farklı yaklaşımlar önermiştir. Bunlar; multidisipliner, disiplinler arası ve disiplinler üstü yaklaşımdır. Bütünleştirilmiş eğitim programlarında farklı
model ve yaklaşımların kullanılabilmesine rağmen en üst basamağında bulunan model olarak
disiplinler üstü yaklaşım görülmüştür (Grady, 1994; Meeth, 1978). Dsiplinler üstü yaklaşım, geleneksel
disiplinler arasındaki sınırları yok eden, eğitimi gerçek dünya ile ilişkilendiren sorunlar, problemler
veya temalar çerçevesinde ele alan bir bütünleştirilmiş eğitim programı yaklaşımı çeşididir (UNESCO,
2013).
Disiplinler üstü yaklaşım, farklı alanları veya disiplinleri birleştirerek, çocuklar için aktif bir
öğrenme sağlar (Harrirs & Marsh, 2007). Bu yaklaşım türünde içerik ve temalar benzerdir ve disiplinler
arasındaki sınırlar kaldırılır (Drake, 1991; Grady, 1994). Farklı disiplinleri veya alanları, bir tema
merkezinde birleştirerek bir sorunu ele alır. Disiplinler üstü yaklaşım ile bütüncül bir eğitim ve öğretim
sağlanır (Beane, 1997). Okul öncesi ve sınıf eğitiminde disiplinler üstü yaklaşım, Uluslararası Bakalorya
Programı uygulanmaktadır (Uluslararası Bakalorya Programı, 2009). Bu programda yer alan bütün
disiplinler, belli bir tema altında birleşir (Uluslararası Bakalorya Programı, 2007). Eğitim programında
tema kullanımıyla; çocuklar, temalar ile farklı disiplinler veya alanlar arasında ilişki kurmayı
öğrenirler (Freeland & Hammons, 1998).
Eğitim yaklaşımlarını uygulayan ve öğrencilere ilk aktaran kişiler öğretmenlerdir. Bu noktada,
eğitimcilerinin bakış açılarını bilmek önem arz etmektedir çünkü eğitimcilerin eğitim yaklaşımlarına
bakış açıları sınıftaki uygulama sürecini etkileyeceği açıktır (Clark, 1988; Clark & Peterson, 1983).
Literatüre bakıldığında; eğitimcilerin, disiplinlerin birleştirilmesi konusunda bakış açılarını ele alan
farklı araştırmalar vardır (Nas, 2004; Park, 2007; Lam vd., 2013; Uğraş & Genç, 2018). Herhangi bir
eğitim yaklaşımının uygulamasında en önemli olan kişiler öğretmenlerdir. Bu araştırma, okulöncesi ve
sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü yaklaşım hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amacıyla
yapılmıştır.
2.Yöntem
Bu araştırmada tarama modeli kullanılarak yürütülmüştür. Tarama modelleri, “Geçmişte ya da
günümüzde var olan bir durumu olduğu gibi betimlemeyi amaçlayan araştırma yaklaşımlarıdır”.
Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya
çalışılır (Karasar, 1998). Nitel araştırmalar, araştırmaya yorumlayıcı yaklaşım bir yaklaşım ile yaklaşır.
Nitel araştırmanın hedefi bir olayı ya da bir durumu anlamaktır (Cresswell, 1994, s. 161). Bu araştırma,
tarama modelinde bir nitel çalışma olarak gerçekleşmiştir.
Nitel araştırmalarda, araştırmacının sahip olduğu kaynaklar sınırlı olabilmektedir. Bazı
durumlarda bir birey bile nitel araştırma yönteminin örneklemi olabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2000). Bu
çalışmada, amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır.
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3.Katılımcılar
Araştırmanın katılımcıları, Bartın İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İlköğretime okullarındaki
anasınıflarında, bağımsız anaokullarında görev yapmakta olan 20 okul öncesi öğretmenleri ve
ilköğretim okullarındaki sınıflarda görev yapmakta olan 20 sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır.
4.Veri Toplama Aracı
Araştırmada kullanılan veri toplama aracı yarı yapılandırılmış görüşme formundan oluşmaktadır.
Verilerin toplanması için, araştırmacı tarafından bir görüşme formu geliştirilmiştir.
Görüşme formu geliştirirken öncelikle sorular ana başlıklar biçiminde oluşturulmuş, soruların
kolay anlaşılır, doğru ve açık olarak ifade edilip edilmediğini saptamak amacıyla 3 öğretmenle ön
görüşme yapılmıştır. Görüşmeler sonucunda, sorular yeniden düzenlenmiştir. Araştırmada kullanılacak
olan görüşme formunun kapsam ve içerik geçerliliğini saptamak için görüşme formu, alan ile ilgili 3
uzman tarafından incelenmiştir. Uzman görüşü alındıktan sonra sorulara son şekli verilmiştir.
5.Bulgular
Bu bölümde, disiplinler üstü yaklaşım ile ilgili görüşme yapılan sınıf ve okul öncesi
öğretmenlerinin görüşme sorularına verdikleri cevaplardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Sınıf
ve okul öncesi öğretmenlerine ilk olarak ‘‘İlköğretimde farklı disiplinlerin birleştirilmesi konusunda ne
düşünüyorsunuz?’’ sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans
dağılımları Tablo 1 ve 2’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Sınıf öğretmenlerinin farklı disiplinlerin birleştirilmesi konusundaki görüşleri
Görüşler
f
Dersler arasında devamlılığın sağlanması
14
Derslerin pekiştirilmesine yardımcı olma
10
Günlük hayattaki problemlerin çözümünde katkı sağlama
10
Çocukların öğrenmesini kolaylaştırması
10
Çok fazla zaman alması
7
Tablo 2. Okul öncesi öğretmenlerinin farklı disiplinlerin birleştirilmesi konusundaki görüşleri
Görüşler
f
Eğlenceli bir şekilde öğrenmeyi desteklemesi
16
Aktiviteler arasında devamlılığın sağlanması
13
Çocukların gelişim alanlarını desteklemesi
11
Çocukların aktivitelere karşı ilgisini artırması
9
Çok fazla zaman alması
9

Tablo 1 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin farklı disiplinlerin birleştirilmesi konusundaki
görüşlerinin; dersler arasında devamlılığın sağlanması, derslerin pekiştirilmesine yardımcı olma,
günlük hayattaki problemlerin çözümünde katkı sağlama ve çok fazla zaman alması gibi görüşler
bildirmişlerdir. Tablo 2 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin farklı disiplinlerin birleştirilmesi
konusundaki görüşlerinin; eğlenceli bir şekilde öğrenmeyi desteklemesi, aktiviteler arasında
devamlılığın sağlanması, çocukların gelişim alanlarını desteklemesi, çocukların aktivitelere karşı
ilgisini artırması ve çok fazla zaman alması gibi görüşleri dile getirmişlerdir.
Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerine, “Farklı disiplinlerin birleştirilmesinin zorlukları nelerdir?’’
sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 3 ve
4’de gösterilmiştir.
Tablo 3. Sınıf öğretmenlerinin farklı disiplinlerin birleştirilmesinin zorlukları konusundaki görüşleri
Görüşler
Her iki disipline de tam anlamıyla hakim olamama
Sınıfta tek öğretmen olarak bulunma
Farklı dersleri birleştirmenin zor olması
Öğrenciler arası bireysel farklılıkların fazla olması
Çok fazla zaman alması

f
15
14
11
10
10
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Tablo 4. Okul öncesi öğretmenlerinin farklı disiplinlerin birleştirilmesinin zorlukları
konusundaki görüşleri
Görüşler
f
Aktiviteler arası geçişin akıcı bir şekilde sağlanamaması
13
Uygulamadan önce çok fazla hazırlık gerektirmesi
13
Sınıfta tek öğretmen olarak bulunma
12
Çok fazla zaman alması
12
Yeterli materyalin olmaması
9

Tablo 3 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin farklı disiplinlerin birleştirilmesinin zorlukları
konusundaki görüşlerinin; her iki disipline de tam anlamıyla hakim olamama, sınıfta tek öğretmen
olarak bulunma, farklı dersleri birleştirmenin zor olması, öğrenciler arası bireysel farklılıkların fazla
olması ve çok fazla zaman alması gibi görüşler bildirmişlerdir. Tablo 4 incelendiğinde, okul öncesi
öğretmenlerinin farklı disiplinlerin birleştirilmesinin zorlukları konusundaki görüşlerinin; aktiviteler
arası geçişin akıcı bir şekilde sağlanamaması, uygulamadan önce çok fazla hazırlık gerektirmesi, sınıfta
tek öğretmen olarak bulunma, çok fazla zaman alması ve yeterli materyalin bulunmaması gibi
görüşlerini dile getirmişlerdir.
Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerine, “Farklı disiplinlerin birleştirilmesinin faydaları nelerdir?’’
sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 5 ve
6’da gösterilmiştir.
Tablo 5. Sınıf öğretmenlerinin farklı disiplinlerin birleştirilmesinin faydaları konusundaki görüşleri
Görüşler
f
Etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlaması
12
Çocukların derse karşı ilgisini artırma
11
Çocukların eğlenerek öğrenmesini destekleme
12
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırma
11
Tablo 6. Okul öncesi öğretmenlerinin farklı disiplinlerin birleştirilmesinin faydaları konusundaki görüşleri
Görüşler
f
Çocukların gelişim alanlarını desteklemesi
16
Aktiviteler arası devamlılığın sağlanması
14
Etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlaması
8
Çocukların eğlenerek öğrenmesini destekleme
6
Çocukların aktivitelere karşı ilgisini artırma
4

Tablo 5 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin farklı disiplinlerin birleştirilmesinin faydaları
konusundaki görüşlerinin; etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlaması, çocukların derse karşı ilgisini artırması,
çocukların eğlenerek öğrenmesini destekleme ve öğrencilerin bilgi becerilerini artırma gibi görüşler
bildirmişlerdir. Tablo 6 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin farklı disiplinlerin
birleştirilmesinin faydaları konusundaki görüşlerinin; çocukların gelişim alanlarını desteklemesi,
aktiviteler arası devamlılığın sağlanması, etkili ve kalıcı öğrenmeyi sağlaması, çocukların eğlenerek
öğrenmesini destekleme, çocukların aktivitelere karşı ilgisini artırma gibi görüşleri dile getirmişlerdir.
Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerine, “Disiplinler üstü eğitim nedir ve neyi amaçlar?” sorusu
yöneltilmiştir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 7 ve 8’de
gösterilmiştir.
Tablo 7. Sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitim hakkındaki görüşleri
Görüşler
f
Bir konuyu farklı açılardan öğrenme
9
Bütün derslerin birleştirilmesi
8
Çocuklar için bir disiplin tekniği
4
Tablo 8. Okul öncesi öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitim hakkındaki görüşleri
Görüşler
f
Aktivitelerin bütünleşmesi
11
21. Yüzyıl yeni eğitim metodu
10
Bir konuyu farklı açılardan öğrenme
10
Bütün derslerin birleştirilmesi
8

Tablo 7 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitim konusundaki görüşlerinin; bir
konuyu farklı açılardan öğrenme, bütün derslerin birleştirilmesi, çocuklar için bir disiplin tekniği
olarak belirtmişlerdir. Tablo 8 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitim
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konusundaki görüşlerinin; aktivitelerin bütünleşmesi, 21. yüzyıl eğitim metodu, bir konuyu farklı
açılardan öğrenme, bütün derslerin birleştirilmesi gibi görüşler belirtmişlerdir.
Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerine, “Disiplinler üstü eğitim uygulamanın etkileri (çocuk,
öğretmen ve eğitim açısından) neler olabilir?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerin bu soruya
verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 9 ve 10’da gösterilmiştir.
Tablo 9. Sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitim uygulamanın etkileri konusundaki görüşleri
Görüşler
f
Zaman ve efor gerektirmesi
13
Derslerin günlük hayatla ilişkilendirerek öğrenme
8
Kalıcı öğrenmeyi destekleme
5
Yaratıcı bir öğrenme sağlama
2
Tablo 10. Okul öncesi öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitim uygulamanın etkileri konusundaki görüşleri
Görüşler
f
Etkinlikler arası geçişin akıcı olması
16
Kalıcı öğrenmeyi destekleme
11
Çocukların gelişim alanlarını desteklemesi
11
Çocuklar için özgür öğrenme ortamını desteklemesi
7
Derslerin günlük hayatla ilişkilendirerek öğrenme
5

Tablo 9 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitim uygulamanın etkileri
konusundaki görüşlerinin; zaman ve efor gerektirmesi, derslerin günlük hayatla ilişkilendirerek
öğrenme, kalıcı öğrenmeyi destekleme ve yaratıcı öğrenme gibi görüşler bildirmişlerdir. Tablo 10
incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitim uygulamanın etkileri konusundaki
görüşlerinin; etkinlikler arası geçişin akıcı olması, kalıcı öğrenmeyi destekleme, çocukların gelişim
alanlarını desteklenmesi, çocuklar için özgür öğrenme ortamını desteklemesi ve derslerin günlük
hayatla ilişkilendirerek öğrenme gibi görüşler belirtmişlerdir.
Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerine, “Disiplinler üstü eğitimin uygulanmasını zorlaştıracak olası
etkenler neler olabilir?” sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans
dağılımları Tablo 11 ve 12’da gösterilmiştir.
Tablo 11. Sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitimin uygulanmasını zorlaştıracak olası etkenler
konusundaki görüşleri
Görüşler
f
Uygulama konusunda yetersiz bilgiye sahip olunması
18
Uygulamasının zor olması
13
Zaman eksikliği
12
Yardımcı öğretmen eksikliği
12
Materyal eksikliği
6
Tablo 12. Okul öncesi öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitimin uygulanmasını zorlaştıracak olası etkenler
konusundaki görüşleri
Görüşler
f
Uygulama konusunda yetersiz bilgiye sahip olunması
16
Yardımcı öğretmen eksikliği
16
Uygulamasının zor olması
14
Zaman eksikliği
13
Materyal eksikliği
10

Tablo 11 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitimin uygulanmasını
zorlaştıracak olası etkenler konusundaki görüşlerinin; uygulama konusunda yetersiz bilgiye sahip
olunması, uygulamasının zor olması, zaman, yardımcı öğretmen ve materyal eksikliği gibi görüşler
bildirmişlerdir. Tablo 12 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitimin
uygulanmasını zorlaştıracak olası etkenler konusundaki görüşlerinin; uygulama konusunda yetersiz
bilgiye sahip olunması, uygulamasının zor olması, yardımcı öğretmen, zaman ve materyal eksikliği
olarak dile getirmişlerdir.
Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerine, “Hazırladığınız ders planlarınızda, gerçek dünyayı temel alan
ve günlük hayat ile ilişkili konulara ne kadar yer veriyorsunuz?’’ sorusu yöneltilmiştir. Öğretmenlerin
bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 13 ve 14’de gösterilmiştir.
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Tablo 13. Sınıf öğretmenlerinin ders planları konusundaki görüşleri
Görüşler
Planda yazan çizelgeye göre hareket etme
Ders planlarında sıkça yer verme
Ders planlarında az yer verme
Tablo 14. Okul öncesi öğretmenlerinin ders planları konusundaki görüşleri
Görüşler
Planda yazan çizelgeye göre hareket etme
Ders planlarında sıkça yer verme
Ders planlarında az yer verme
Ders planlarında yer vermeme

f
13
5
2
f
11
6
2
1

Tablo 13 incelendiğinde, sınıf öğretmenlerinin hazırladıkları ders planlarında, gerçek dünyayı
temel alan ve günlük hayat ile ilişkili konulara yer verme durumundaki görüşlerinin; planda yazan
çizelgeye göre hareket etme, ders planlarında sıkça yer verme ve ders planlarında az yer verme olarak
belirtmişlerdir. Tablo 14 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerinin hazırladıkları ders planlarında,
gerçek dünyayı temel alan ve günlük hayat ile ilişkili konulara yer verme durumundaki görüşlerinin;
planda yazan çizelgeye göre hareket etme, ders planlarında sıkça yer verme, ders planlarında az yer
verme ve ders planlarında yer vermeme olarak dile getirmişlerdir.
6.Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin disiplinler üstü yaklaşım
konusundaki görüşleri alınmış ve çeşitli sonuçlar elde edilmiştir.
Farklı disiplinlerin birleştirilmesine ilişkin sınıf öğretmenleri; dersler arasında devamlılığın
sağlanması, derslerin pekiştirilmesine yardımcı olma, günlük hayattaki problemlerin çözümünde katkı
sağlama ve çok fazla zaman alması gibi görüşlerin belirtildiği görülmüştür. Disiplinlerin birleştirilmesi
için, öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin sıkı bir iş birliği ve dayanışma yapması, içerik oluşturması,
derslerin planlamasını yapması gerekir. Bu gerekliliklerin yerine getirilmesi için ekstra zamana ihtiyaç
duyulur (Schoch & Seitz, 1997). Sınıf öğretmenleri farklı disiplinlerin birleştirilmesinin günlük
hayattaki problemlerin çözümünde katkı sağladığını belirtmişlerdir. Dean’ e göre (1996), disiplinlerin
birleştirilmesi; yapay bir şekilde konuları bölmek yerine, gerçek yaşamı yansıtan zengin bir öğrenme
ortamı sağlar. Böyle bir öğrenme ortamında; çocuklar sorgulayarak, düşünerek güncel sorun ve
konulara yönelirler (Aybek, 2001). Sınıf öğretmenlerinden farklı olarak, okul öncesi öğretmenlerinin
farklı disiplinlerin birleştirilmesi konusundaki görüşlerinin; eğlenceli bir şekilde öğrenmeyi
desteklemesi, aktiviteler arasında devamlılığın sağlanması, çocukların gelişim alanlarını desteklemesi,
çocukların aktivitelere karşı ilgisini artırması ve çok fazla zaman alması gibi şekillendiği görülmüştür.
Hargreaves ve Moore (2000) tarafından yapılan bir araştırmaya göre; bir grup öğretmenin sınıflarında
disiplinleri birleştirerek bir öğretim tekniği kullandıklarında, sınıflarındaki çocukların problem çözme,
yaratıcılık ve iş birliği becerilerinin üzerine olumlu etki ettiği görülmüştür. Öğretmenler disiplinlerin
birleştirilmesinin faydalı olduğu sonucuna ulaşmışlardır.
Kendileriyle görüşme yapılan sınıf ve okul öncesi öğretmenleri, farklı disiplinlerin
birleştirilmesinin zorlukları konusundaki görüşlerinin; her iki disipline de tam anlamıyla hakim
olamama, sınıfta tek öğretmen olarak bulunma, farklı dersleri birleştirmenin zor olması, öğrenciler
arası bireysel farklılıkların fazla olması, çok fazla zaman alması, ; aktiviteler arası geçişin akıcı bir
şekilde sağlanamaması, uygulamadan önce çok fazla hazırlık gerektirmesi,
gibi görüşler
bildirmişlerdir. 2013 yılında Singapur’da öğretmenler üzerine yapılan bir araştırma sonucunda,
öğretmenler eğitimde farklı disiplinlerin birleştirilmesini yararlı görmüşlerdir fakat disiplinlerin
birleştirilmesi noktasında konuyla ilgili yetersiz bilgiye sahip olma ve diğer öğretmenlerle iş birliği
sağlayamama gibi problemlerin olabileceğini dile getirmişlerdir (Lam vd., 2013).
Disiplinler üstü eğitim konusunda; sınıf ve okul öncesi öğretmenleri, bir konuyu farklı açılardan
öğrenme, bütün derslerin birleştirilmesi, 21. yüzyıl eğitim metodu, bir konuyu farklı açılardan
öğrenme, bütün derslerin birleştirilmesi olarak belirtmişlerdir. Uğraş ve Genç tarafından 2008 yılında
35 öğretmenle yapılan bir araştırmaya göre, öğretmenler disiplinlerin birleştirildiği STEM eğitimine
karşı pozitif bir bakış açısına sahiptirler (Uğraş & Genç, 2018). Yine yapılan bir araştırmaya göre,
disiplinler üstü yaklaşımın uygulandığı bir okulda, öğrencilerin akademik anlamda daha başarılı
oldukları sonucuna ulaşılmıştır (Drake vd., 2015).
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Sınıf ve okul öncesi öğretmenlerinin disiplinler üstü eğitimin uygulanmasını zorlaştıracak olası
etkenler konusundaki görüşlerinin; uygulama konusunda yetersiz bilgiye sahip olunması,
uygulamasının zor olması, zaman, yardımcı öğretmen ve materyal eksikliği gibi görüşler
bildirmişlerdir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu yetersiz bilgiye sahip olunmasını zorlaştırıcı bir etken
olarak görmüşlerdir. Gloecki (1997) disiplinler arası öğretimde yaşanan zorlukların öğretmenlerin
konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığından kaynaklandığına ulaşmıştır.
Bu sonuçlar göz önüne alındığında, sınıf öğretmenlerine ve okul öncesi öğretmenlerine disiplinler
üstü eğitim ile ilgili hizmet içi eğitim verilebilir. Verilen bu eğitim sayesinde öğretmenler kendisini
disiplinler üstü eğitim konusunda geliştirebilir. Yine sınıflara yardımcı öğretmen desteği sağlanabilir.
KAYNAKLAR
Abagi, O. & Owino, W. (2000). Cost sharing in education and health in Kenya. Draft, Desk study
commissioned by the Department for International Development (DFID)-Eastern Africa, Institute
of Policy Analysis and Research Nairobi, Kenya.
Beane, J. (1997). Curriculum integration: Designing the core of the democratic education. New York,
NY: Teachers College Press.
Brazee, E. & Capelluti, J. (1995). Dissolving boundaries: Toward an integrated middle school
curriculum. Columbus, OH: National Middle School Association.
Aybek, B. (2001). Disiplinler arası (bütünleştirilmiş öğretim yaklaşımı). Eğitim Araştırmaları
Dergisi, 3-4, 1-7.
Clark, C.M. (1988). Asking the Right Questions about Teacher Preparation: contributions of research
on teacher thinking, Educational Researcher, 17(2), 5-12.
Cresswell, J., W. (1994). Research design qualitative & quantitative aproaches. Thousand
Oaks, Calfornia: Sage publications.
Dean, W. (1996). Integrative education. Eric Digest, Number 101.
Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Touchstone.
Drake, S.M., & Burns, R.C. (2004) Meeting Standards through Integrated Curriculum.ASCD.
Drake, S., Savage, M. J., & Reid, J. (2015). Exploring the landscape of integrated curriculum circa
2015. Paper prepared for the International Baccalaureate Organization. Published online by IBO.
Fogarty, R. (1991). How to integrate the curricula. Palatine, IL: IRI/Skylight.
Freeland, K. & Hammonds, K. (1998). Curriculum for integrated learning: A lesson-based approach.
New York: Delmar.
Gardner, H. (1999). The Disciplined Mind: Beyond Facts And Standardized Tests, The K-12 Education
That Every Child Deserves. New York: Simon and Schuster.
Gloecki, R. (1997) Fächerübergreifender unterricht auf der sekunderstufe II- warum wozu,
woran, wie, wodurch? Reflexionen, Beispiele, Vorschläge zur Weiterentwicklung der
gymnasialen Oberstufe. Institut für Lehrerfortbildung: Hamburg.
Grady, J. (1994). Interdisciplinary curriculum: A fusion of reform ideas, Aurora, CO: Mid-Continent
Regional Educational Laboratory Resource Center.
Hargreaves, A., & Moore, S. (2000). Curriculum Integration and Classroom Relevance: A Study of
Teachers' Practice. Journal of Curriculum and Supervision, 15(2), 89-112.
Harris, C. & Marsh, C. (2007). SOSE Curriculum Structures: Where to now? ACSA Biennial Conference,
Melbourne, July 7-8.
Hyman, R. T. (ed.) (1973) Approaches in Curriculum. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall.
Kahane, A. (2004). Solving tough problems: An open way of talking, listening, and creating new
realities. San Francisco: Berrett-Koehler.
Karasar, N. (1999). Bilimsel araştırma yöntemleri. (9. Baskı) Ankara: Nobel Yayıncılık.
136

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)
Lam, C. C., Alviar-Martin, T., Adler, S. A., & Sim, J. B. Y. (2013). Curriculum integration in Singapore:
Teachers' perspectives and practice. Teaching and Teacher Education, 31, 23-34.
Kiminza, O. (2000). The Curriculum Review Process: An Overview of the Curriculum Rationalization
Component under Steps. KIE.
Jacobs, H. (1989). The Growing Need for Interdisciplinary Curriculum Content. In H.H. Jacobs (Ed.),
Interdisciplinary Curriculum Design and Implementation (pp. 1-11). Alexandria, VA: Association
for Supervision and Curriculum Development.
Meeth, L. R. (1978). Interdisciplinary studies: A matter of definition. Change, 10(7), 10.
NAS (2004). Facilitating Interdisciplinary Research. Washington, DC: The National Academies Press.
Park, H. (2007). South Korea: Educational expansion and inequality of opportunity for higher
education. In Y. Shavit, A. Richard, & A. Gamoran (Eds.), Stratification in higher education: A
comparative study (pp. 87 – 112). Stanford, CA: Stanford University Press.
Schoch, E. und Seitz, H. (1997). Interdisziplinärer Unterricht-Anspruch und Wirklichkeit. 25
Jahre IWP. Schule in Wissenschaft, Politik und Praxis, Dubs, R. und Luzi R. (Hrsg.), St.
Gallen, 633-645.
Uğraş, M., & Genç, Z. (2018). Investigating Preschool Teacher Candidates' STEM Teaching Intention
and the views about STEM Education. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 724-744.
UNESCO (2013). IBE Glossary of Curriculum Terminology. UNESCO International Bureau of Education,
n.d.
Retrieved
From:
http://www.ibe.unesco.org/en/glossary-curriculumterminology/t/transdisciplinary-approach.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Nitel Araştırma Yöntemleri (Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı).
Ankara: Seçkin Yayınevi.

137

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)

Pandemi Sürecinde Çocukların Oyun Tercihlerinin İncelenmesi
Arş. Gör. Neslihan DEMİRCAN, Sinop Üniversitesi, nslihan18@gmail.com
Arş. Gör. Fatma DEMİRCİ, Bartın Üniversitesi, fato9930@gmail.com
Özet: Okul öncesi dönemde oyun, çocuğun en temel ihtiyaçlarından biri olmakla birlikte, çocukların fiziksel,
bilişsel, sosyal, duygusal, dil gibi farklı gelişim alanlarını destekleme noktasında kritik bir öneme sahiptir. Çocuk,
oyun ile düşünür, sosyalleşir, fazla olan enerjisinden kurtulur, topluma katılır, yaşamı anlar ve kavrar, kişiliğini
oluşturur ve geliştirir. Korona virüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almakta, okul öncesi dönem çocuklarının da
yaşamında değişime sebep olmaktadır. Pandemi sürecinde çocukların uzun süre evde kapalı kalmak zorunda
olması dışarıya çıkma, arkadaşlarıyla oyun oynama gibi aktivitelerden uzak kalmasına neden olmuştur. Bu
sebeple, bu araştırma Korona virüs salgınının, okul öncesi çocuklarının oynadıkları oyuna ve oyun tercihlerine
etkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden
fenomenoloji olarak desenlemiştir. Araştırmada görüşme yöntemi kullanılmıştır. Belirlenmiş özel bir konuda
derinlemesine soru sorma, cevap eksik ya da açık değilse tekrar sorarak durumu daha açıklayıcı hale getirip
cevapları tamamlama fırsatı vermesi açısından, görüşme yöntemi avantajlı bir yöntemdir. Veri toplama aracı
olarak araştırmacılar tarafından yarı yapılandırılmış görüşme formu geliştirilmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme
formunu oluşturmak amacıyla, ilk olarak konu ile ilgili literatür taranmıştır. Literatür taramasının ardından
oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu, uzman görüşüne sunulmuştur. Uzman görüşü sonrasında, yarı
yapılandırılmış görüşme formuna son şekli verilmiştir. Araştırmanın örneklemini; Sinop ve Bartın’da bulunan okul
öncesi dönemdeki çocukların ebeveynler oluşturmaktadır. Çalışmaya katılımcılar uygun örnekleme yöntemiyle
seçilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırma sonunda çeşitli sonuçlara
ulaşılmıştır
Anahtar Sözcükler: Okul öncesi eğitim, Oyun, Pandemi

Investigation of Children's Play Preferences During The Pandemic
Abstract: In preschool years, play is one of the most basic needs for children and it has a critical importance
in supporting different developmental areas such as physical, cognitive, social, and emotional and language. The
child thinks, socializes, gets rid of his excessive energy, participates in society, understands, and comprehends
life, creates, and develops his personality with play. The coronavirus epidemic affects the whole world and
causes changes in the lives of preschool children. The fact that children had to stay indoors for a long time during
the pandemic. It caused them to stay away from activities such as going out and playing games with their friends.
For this reason, this research was carried out to determine whether the coronavirus epidemic had an impact on
the play and play choices of preschool children. The research has patterned phenomenology from qualitative
research methods. Interview method was used in the research. The interview method is an advantageous method
in terms of asking in-depth questions on a specific subject, asking again if the answer is incomplete or not clear,
making the situation more descriptive and providing the opportunity to complete the answers. To create the
semi-structured interview form, the literature on the subject was first reviewed. Then, semi-structured interview
form was developed by the researchers as a data collection tool. After that, it was presented to expert opinion.
After the expert opinion, the semi-structured interview form was finalized. Participants in the study were
selected using the appropriate sampling method. The obtained data were analyzed by content analysis technique.
Various results were reached at the end of the research.
Keywords: Early childhood education, Play, Pandemic
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1.Giriş
Oyun ile ilgili farklı tanımlar mevcuttur. Türk Dil Kurumu’na (2020) göre oyun bireylerin zekâ ve
yeteneğini geliştiren, belli kurallar dahilinde eğlenceli vakit geçirilmesini sağlayan etkinliklerdir.
Johnson ve arkadaşları’na (1999) göre ise oyun çocukların ihtiyaç ve isteklerini şekillendiren
davranışlardır. Frobel (1887) oyunu çocuğun işi olarak görmekle birlikte, oyunun çocuğa eğlence,
özgürlük, barış sunduğunu vurgulamıştır. Oyun yetişkinler tarafından rahatlama etkinliği olarak
görülürken çocuklar için yaşamın kendisidir. Çocuklar doğal bir şekilde tüm gün oyun oynarlar. Oyun
ile öğrenme veya çalışmayı ayırt edemezler. Ayrıca, oyun sonucunda bir ürün ortaya çıkmak zorunda
değildir (Mayesky, 2009). Oyunun çocuk tarafından oynanan oyunun niteliği çocuğun sahip olduğu
sosyal duygusal, fiziksel ve bilişsel gelişimi ile paraleldir. Örneğin, sosyal duygusal gelişime bağlı
olarak çocuklar birbiriyle etkileşime girmekte, başkalarıyla nasıl iyi geçineceğini, paylaşmayı,
anlaşmayı, problemleri çözmeyi öğrenmektedir (Corsaro, 2003; Göncü, 2018). Okul öncesi dönem
çocukları için oyun hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır ve çocuk için pek çok faydası bulunmaktadır.
Oyun beyni uyararak çocuğun öğrenme, hafıza gibi işlevleri kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca,
çocuklara dil öğrenimi, görsel ve mekânsal beceriler kazandırması açısından önemli bir yere sahiptir.
Oyun türlerinden olan mış gibi oyun, çocukların dürtü ve duygularını kontrol edebilmesini sağlamakla
birlikte, sosyal anlamda yeterli ve sağlıklı çocuklar olmalarına katkıda bulunmaktadır. Buna ek olarak
oyun, çocuklara yaşamı öğretmekle birlikte yetişkin ve yaşıtlarıyla güçlü ilişkiler geliştirmelerini
sağlar. Çocukların hayal kurma ve yaratıcılık gibi farklı alanlardaki becerilerini desteklemektedir
(Importance of Play, 2020).
Değişen yüzyıl ile birlikte, çocukların yaşamına geleneksel oyunların yanında teknolojik
gelişmelerin bir getirisi olan dijital oyunlar da dâhil olmuştur. Artık çocuklar, cep telefonu, tablet gibi
teknolojik aletlere daha kolay ulaşmakta, dolayısıyla dijital oyunlar oynamayı da tercih etmektedir.
Yeni tablet teknolojilerinin taşınabilirlik, dokunmatik ekran, birden çok kişiyle görüntüleme, küçük
çalışma alanı gereksinimi gibi avantajları sebebiyle çocukların kullanımını kolaylaştırması okul öncesi
alanında araştırma yapılmasına sebep olmuştur (Plowman, Stevenson, Stephen, & McPake, 2012).
Tablet uygulamalarında çocuklara yönelik çok fazla çeşitlilik mevcuttur. Bu uygulamalar açık ve kapalı
uçlu olacak şekilde dizayn edilmiştir. Kapalı uçlu dizayn edilen uygulamalar, doğru şekilde
tamamlandığında konfeti, çıkartma, yıldız, alkış gibi ödüller sunan çeşitli etkileşimli görevleri olan
uygulamalardır. Bu oyunlar davranışçı ya da aktarım modelini takip etme eğilimindedir (Flewitt ve
arkadaşları, 2015). Bunun aksine, çizme, boyama gibi etkinlikler içeren açık uçlu dizayn edilen
uygulamalar ise dijital okuryazarlığa uygun olarak yapılandırmacı görüşü takip etme eğilimindedir
(Dezuanni, Dooley, Gattenhof, & Knight, 2010; Lawrence, 2015).
Covid 19 salgını tüm dünyada birtakım değişimlere sebep olmuştur. Okulların çoğu, halka açık
alanlar, hayati derecede önemli olmayan mekânlar bu süreçte kapatılmaktadır. Bu sebeple,
çocukların, gençlerin ve onların ailelerinin günlük yaşamları da etkilenmiştir. Pek çok ülke, fiziksel
mesafe (2 metre), spor, oyun parkı gibi etkileşim gerektiren alanlar konusunda birtakım kurallar ve
kısıtlamalar getirmiştir. Bu sebeple, çocuklar okula gidememekte ve dersler uzaktan eğitim ile
yürütülmektedir. Aileler de bu değişime adapte olmaya çalışmaktadır. Çocukların evde bulunması
gerektiğinden, bu süreçte ebeveyn ve bakım verenler mümkün olduğunca çocukları meşgul etmek ve
çocuklara kendilerini güvende hissettirmek durumunda kalmışlardır (Hongyan ve diğerleri, 2020;
NASP, 2020) Bugüne kadar, çocukların okula gitmemesinin ve evde kalmasının sonucunda, özellikle
teknolojik materyal kullanımına bağlı olarak daha az aktif zaman geçirdiklerine, daha geç
uyuduklarına yönelik çok az kanıt bulunmaktadır. Ancak bulgular, çocukların evde kalmak durumunda
olduğunda daha az aktif olduğunu ortaya koymaktadır (Lin ve arkadaşları, 2018). Covid 19 ile birlikte,
29 Mart 2020 ile 3 Nisan 2020 tarihleri arasında, Kanada’da 15-49 yaş arasında bulunan kişilerin TV
izleme oranının %66 arttığı, video oyunları oynama oranının ise %35 oranında arttığı görülmüştür. Çin
de 15 aile ile yapılan görüşme sonucunda, neredeyse tüm çocukların Covid 19 sonrası daha geç yatıp
daha erken kalktıkları ortaya konmuştur. Güney Kore de 97 ailenin katılımı ile gerçekleştirilen çalışma,
27 Mart ve 31 Nisan 2020 tarihleri arasında %81’inin ekran kullanımının arttığı, %94 ünün oyun ve spor
faaliyetlerinin azaldığı sonucuna ulaşılmıştır (Guan ve diğerleri, 2020).
2.Yöntem
Nitel araştırma yöntemlerinden olan olgu bilim (fenomenolojik araştırma) yöntemi yaşanmış
deneyimlerin metinsel ifadeye dönüştürülmesi şeklinde tanımlanabilir. Olgu bilim yöntemi
katılımcıların yaşanmış deneyimlerini anlamaya çalıştığından bu yöntem ile yapılan iyi bir tanımlama,
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deneyimin doğasını ve önemini şimdiye kadar görülmemiş bir şekilde kavramamızı sağlayacaktır. (Van
Manen’den aktaran Miller, 2003). Çalışmada uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemde
araştırmacı kolay bir şekilde ulaşabileceği durum ya da bireyleri seçer. (Yıldırım & Şimşek, 2000).
İlgili amaç doğrultusunda ebeveynlere sormak üzere yarı yapılandırılmış form kullanılmıştır.
Verilerin toplanması için yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinin kullanılması kararlaştırıldıktan sonra
araştırmacılar tarafından bir görüşme formu geliştirilmiştir. Görüşme formu geliştirirken öncelikle
sorular ana başlıklar biçiminde oluşturulmuş, soruların kolay anlaşılır ve açık olarak ifade edilip
edilmediğini belirlemek amacıyla 3 ebeveyn ile ön görüşme yapılmış ve sorular yeniden
düzenlenmiştir. Araştırmada kullanılacak olan görüşme formunun kapsam geçerliliğini saptamak için
görüşme formu, alandan 3 uzman tarafından incelenmiş ve son hâli verilmiştir. Bu bölümde
kendileriyle görüşme yapılan velilerin görüşme sorularına verdikleri yanıtlardan elde edilen bulgulara
yer verilmiştir. Temalar altında, öğretmenlerin açık uçlu sorulara verdiği cevaplara göre kodlar
oluşturulmuş ve ilgili tablolarda belirtilmiştir. Bulgular Tablo 1’de verilen tema sırasına göre ayrıntılı
bir şekilde ayrı ayrı incelenmiştir. Araştırmaya 20 ebeveyn dâhil olmuştur.
3.Bulgular
Bu bölümde, pandemi sürecinde çocukların oyun tercihleriyle ile ilgili görüşme yapılan
ebeveynlerin görüşme sorularına verdikleri cevaplardan elde edilen bulgulara yer verilmiştir.
Öğretmenlerin sorulara verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablolar ile gösterilmiştir.
Ebeveynlere, ‘‘Pandemi öncesinde, çocuğunuz evde hangi oyunları oynamaktadır?” sorusu
yöneltilmiştir. Ebeveynlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 1’de
gösterilmiştir.
Tablo 1. Pandemi öncesi oyun tercihlerine ilişkin ebeveyn görüşleri ve frekans dağılımları
Görüşler
f
Dramatik oyunlar (evcilik vb.)
14
Yakalama oyunları
9
Yapı inşa oyunları (Lego, blok vb.)
9
Dijital oyunlar
8
Saklambaç
5
Manipülatif oyunlar (yapboz vb.)
5
Top oyunları
5

Ebeveynlere, “Pandemi öncesinde çocuğunuz ne tür dijital oyunlar tercih ediyordu?’’ sorusu
yöneltilmiştir. Ebeveynlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 2’de
gösterilmiştir.
Tablo 2. Pandemi öncesi dijital oyun tercihlerine ilişkin ebeveyn görüşleri ve frekans dağılımları
Görüşler
f
Eğitici oyunlar
10
Boyama oyunları
9
Eşleştirme oyunları
7
Mobil oyunlar
5
Savaş oyunları
5

Ebeveynlere, “Pandemi öncesinde, çocuğunuz hangi materyallerle oynamaktadır?’’sorusu
yöneltilmiştir. Ebeveynlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 3’de
gösterilmiştir.
Tablo 3. Pandemi öncesi oyun materyal tercihlerine ilişkin ebeveyn görüşleri ve frekans dağılımları
Görüşler
f
Dramatik oyun materyalleri
15
Legolar
15
Bloklar
15
Tablet
10
Top
10
Yapboz
7

Ebeveynlere, “Pandemi öncesinde çocuğunuz oyun oynamaya günde ne kadar zaman
ayırmaktadır?’’ sorusu yöneltilmiştir. Ebeveynlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları
Tablo 4’de gösterilmiştir.
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Tablo 4. Pandemi öncesi oyun sürelerine ilişkin ebeveyn görüşleri ve frekans dağılımları
Görüşler
f
2 saat
8
Tüm gün
6
3 saat
4
1 saat
2

Ebeveynlere, “Pandemi öncesinde, ebeveyn olarak çocuğunuzla hangi oyunları oynardınız?’’
sorusu yöneltilmiştir. Ebeveynlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 5’de
gösterilmiştir.
Tablo 5. Pandemi öncesi ebeveynle ile birlikte oyun tercihlerine ilişkin ebeveyn görüşleri ve frekans
dağılımları
Görüşler
f
Dramatik oyunlar
15
Açık hava oyunları
15
Legolar
14
Bloklar
14
Top
14
Yapboz
10
Saklambaç
10

Ebeveynlere, ‘‘Pandemi sürecinde, çocuğunuz evde hangi oyunları oynamaktadır?’’ sorusu
yöneltilmiştir. Ebeveynlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 6’da
gösterilmiştir.
Tablo 6. Pandemi sürecinde oyun tercihlerine ilişkin ebeveyn görüşleri ve frekans dağılımları
Görüşler
f
Dramatik oyunlar
18
Dijital oyunlar
13
Yapı inşa oyunları
9
Yakalama oyunları
7
Saklambaç
5
Top oyunları
5
Kutu oyunları
5

Ebeveynlere, “Ebeveyn olarak, pandemi sürecinde çocuğunuzun tercih ettiği oyun türlerinde nasıl
bir değişim oldu?’’ sorusu yöneltilmiştir. Ebeveynlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans
dağılımları Tablo 7’de gösterilmiştir.
Tablo 7. Pandemi ile birlikte oyun değişimlerine dair ebeveynlerin görüşleri ve frekans dağılımları
Görüşler
f
Açık hava oyunlarının azalması
17
Mobil oyunlara ilginin artması
14
Dramatik oyunların daha fazla tercih edilmesi
12
Dijital eğitici oyunların tercih edilmesi
12
Yapı-inşa oyunlarıyla daha fazla ilgilenme
11

Ebeveynlere, “Pandemi sürecinde, çocuğunuz hangi materyallerle oynamaktadır?’’sorusu
yöneltilmiştir. Ebeveynlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 8’de
gösterilmiştir.
Tablo 8. Pandemi sürecinde oyun materyalleri tercihlerine ilişkin ebeveyn görüşleri ve frekans dağılımları
Görüşler
f
Dramatik oyun materyalleri (bebekler, arabalar vs.)
18
Tablet
15
Lego
15
Kutu oyunları
11
Top
11
Blok
8

Ebeveynlere, “Pandemi sürecinde, çocuğunuz ne tür dijital oyunlar tercih ediyordu?’’ sorusu
yöneltilmiştir. Ebeveynlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları Tablo 9’da
gösterilmiştir.
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Tablo 9. Pandemi sürecinde dijital oyun tercihlerine ilişkin ebeveyn görüşleri ve frekans dağılımları
Görüşler
f
Eğitici oyunlar
15
Mobil oyunlar
10
Eşleştirme oyunları
7
Savaş oyunları
7

Ebeveynlere, “Pandemi sürecinde çocuğunuz oyun oynamaya günde ne kadar zaman
ayırmaktadır?’’ sorusu yöneltilmiştir. Ebeveynlerin bu soruya verdikleri yanıtlar ve frekans dağılımları
Tablo 10’da gösterilmiştir.
Tablo 10. Pandemi sürecinde oyun sürecine ilişkin ebeveyn görüşleri ve frekans dağılımları
Görüşler
f
5 saat
10
4 saat
5
3 saat
3
Tüm gün
2

4.Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu çalışma, pandemi süreci ile çocukların oyun tercihlerinde birtakım değişiklikler olduğunu
ortaya koymuştur. Pandemi öncesi ile ilgili alınan cevaplar incelendiğinde çocukların en fazla dramatik
oyunlar ve açık hava oyunlarını tercih ettiği, materyal olarak ise dramatik oyun materyallerini, legoları
ve blokları kullandığını ortaya konmuştur. Ancak, Covid 19 salgını sonrası ilgili alınan cevaplar
incelendiğinde en çok tercih edilen oyunların dramatik oyun ve dijital oyun olduğu belirlenmiştir.
Dolayısıyla, pandemi öncesinde de pandemi sürecinde de en çok tercih edilen oyun türü dramatik
oyun olmakla birlikte, pandemi sürecinde çocukların dijital oyunlara daha fazla yöneldiği, tablet
kullanımının arttığı, fiziksel etkinliklerin ise azaldığı sonucu ortaya konmaktadır. Alan yazını
incelendiğinde ortaya konan bulguların desteklendiği görülmektedir. Moore ve arkadaşları tarafından
gerçekleştirilen çalışma Covid 19 salgının çocukların hayatında değişikliklere sebep olduğu, fiziksel
aktivitelerinin azaldığı, ekrana maruz kalma sürelerinin arttığı sonucunu ortaya koymaktadır (Moore
ve diğerleri, 2020).
Kısacası, pandemi süreciyle birlikte çocukların fiziksel oyunlarının azaldığı, dijital oyunlara
ilgisinin arttığı ortadadır. Dolayısıyla, bakım veren kişilerin bu kontada bilinçli hareket etmesi
gerekmektedir. Bakım veren kişileri bilinçlendirmek adına çocuk oyunları konusunda uzaktan eğitimler
düzenlenebilir. Buna ek olarak çocukların gelişimsel özelliklerine uygun olarak eğitsel dijital oyunlar
geliştirilebilir.
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Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisansüstü Eğitimine Ilişkin Görüşler
Reyhan KAYA, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, ryhnky42@gmail.com
Doç. Dr. Hatice MEMİŞOĞLU, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi, memisoglu_h@ibu.edu.tr
Özet: Türkiye’de, sosyal bilgiler eğitimi lisansüstü eğitimde; program, ders, süreç, iletişim, ölçme ve değerlendirme ile
ilgili birçok sorun yaşanmaktadır. Bu problemlerin fark edilmesi, problemlerin çözüme ulaşması için ilk ve temel basamaktır.
Araştırmanın amacı, Sosyal Bilgiler eğitimi alanında öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin lisansüstü eğitime
ilişkin görüşlerini belirlemektir. Sosyal Bilgiler lisansüstü eğitim gören öğrencilerin görüşlerinin belirlenmesinde nitel araştırma
modeli, olgu bilim deseni kullanılarak veriler toplanmış ve verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır.
Araştırmanın çalışma grubunu sosyal bilgiler eğitimi alanında lisansüstü eğitim alan 16 öğrenciden oluşmaktadır. Verilerinin
elde edilmesi için araştırmacı tarafından hazırlanan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Katılımcılar sosyal
bilgiler eğitimi lisansüstü programının faydaları, süreci, sorunlar ve sorunlara çözüm önerilerine ilişkin görüşlerini belirtmiştir.
Araştırma bulgularına göre; lisansüstü eğitim alan öğrenciler, aldıkları eğitimin bilimsel araştırma becerisi açısından katkı
sağladığını belirtmektedir. Lisansüstü eğitimde en büyük problemin çalışanlar için ders yoğunluğunun fazla olması olarak
vurgulanmaktadır. Çözüm önerilerinde ise, uygulamaya dayalı eğitime ağırlık verilmesi önerilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Sosyal bilgiler eğitimi, Lisansüstü Eğitim, Sosyal bilgiler

Views About Social Studies Education Master Degree Program
Abstract: In Turkey, social studies education in master degree education; There are many problems related to the
program, lesson, process, communication, assessment and evaluation. It is the first and basic step to recognize these
problems and solve them. The aim of this research is to determine the opinions of master and PhD students studying in the
Social Studies education. In the determination of the opinions of the students who received after bachelor education in Social
Studies, data were collected by using qualitative research model and fact science pattern and descriptive analysis technique
was used in the analysis of the data. The study group of the research include 16 students who received master and PhD
education in the social studies education. A semi-structured interview form prepared by the researcher was used to obtain
the data. Participants expressed their views about benefits, process, problems and solutions to problems. According to the
research findings; The students who received postgraduate education state that their education contributes in terms of
scientific research skills. The biggest problem in postgraduate education is emphasized as the high density of the lessons for
the employees. In solution suggestions, it is recommended to focus on practical training.
Keywords: Social science education, Problems of master degree, Social science
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1. Giriş
Üniversitenin işlevlerini öğretim ile araştırma yapmak ve yüksek nitelikli insan gücü
yetiştirmektir. Üniversite bu işlevlerini yerine getirmek için çeşitli programlar düzenler. Bunlardan
biri de, lisansüstü öğretim programlarıdır. Lisansüstü öğretim çağdaş üniversitenin önemli bir
göstergesidir. Çünkü, üniversitenin araştırma yapma ve ülke kalkınmasında gerekli olan yüksek
nitelikli insan gücünü yetiştirmesinde, lisansüstü öğretimin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu
bağlamda; lisansüstü öğretimin, üniversitenin sorumluluğu altında yürütüldüğü, örgün bir süreç
olduğu, yüksek lisans ve doktora gibi öğretim düzeylerini kapsadığını belirtmek gerekir (Karakütük,
1989).
Yüksek lisans programı öğrencinin; bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bilgilere erişme,
bilgiyi derleme, yorumlama ve değerlendirme yeteneğini kazanmasını sağlar. Doktora programı ise,
öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemleri, verileri geniş ve derin bir bakış açısı ile
irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazandırır
(Resmî Gazete, 2016).
Eğitim fakültelerinde yürütülen lisansüstü eğitim çalışmaları, yine öğretim elemanlarının
akademik yönelimleri doğrultusunda temel bilimlere yoğunlaşmış, alan öğretiminin geliştirilmesine
yönelik çalışmalar ihmal edilmiştir. Yeni düzenleme ile eğitim fakültelerindeki bilimsel çalışmaların
öğretmen yetiştirme ve öğretimin geliştirilmesi konularına yöneltilmesi, temel bilimler
araştırmalarının ise fen-edebiyat fakültelerinde yürütülmesi öngörülmektedir. Bu bağlamda, alan
öğretiminin geliştirilmesine özel önem verilmektedir (Baskan, 2001).
Öğretmenlerin niteliklerinin geliştirilmesi sürekli gündemde olan bir konudur. Öğretmenin
niteliklerini artırmasında lisansüstü çalışmaları önemlidir. Lisansüstü eğitim ile, öğretmenlerin
kendilerini geliştirmeleri yanında, özellikle son yıllarda MEB tarafından farklı şekillerde özendirilmesi
öğretmenlerin lisansüstü eğitim almalarına ayrı bir önem katmakta, bu bağlamda öğretmenlerin
lisansüstü eğitimi tercih sebepleri, karşılaştıkları sorunlar ve kaydoldukları programın beklenti
düzeylerini karşılamasının ne durumda olduğunun belirlenmesi önemli olmaktadır (Alabaş, Kamer ve
Polat, 2012).
Ülkemizin kalkınmasında lokomotif görevi yapacak olan yüksek nitelikli insan gücünün
yetiştirilmesinin yolu lisansüstü öğretimden geçmektedir. Bu nedenle, lisansüstü öğretimin
sorunlarınlarının tespitinde, yapılacak bilimsel araştırmaların bulgularından da yararlanılmalıdır.
Bunlar sonucunda problemleri sistem yaklaşımı ile çözmek ve lisansüstü öğretimi planlamak
zorunludur (Karakütük, 1989).
Üniversite sayısının hızla arttığı ve her üniversitenin kendi öğretim üyesini yetiştirme çabasına
girdiği Türkiye’de, öğretim üyesi, öğrenci ve eğitim programları ve çalışma şartlarıyla ilgili olarak pek
çok sorun yaşanması olasıdır. Ancak bu sorunlarla ilgili spesifik çalışmalar olmakla birlikte, konunun
oldukça az araştırıldığı gözlenmektedir. Sorunların tespiti için gerek öğretim üyesi ve lisansüstü eğitim
kurumları, gerekse öğrenci boyutuyla konunun genel ve spesifik olarak araştırılması gerekmektedir
(Karaman, Bakırcı, 2010).
Lisansüstü eğitim sorunlarını Sevinç (2001); mali sorunlar, tez ve seminer sorunları,
kütüphane hizmetleri sorunu, ales sınavı, yönetsel sorunlar şeklinde ayırmıştır;
Mali sorunlar: Lisansüstü Öğretim devlet için önemli bir yük olmakta ve parasal kaynak
gerektirmektedir. Bireyler de öğrenim görmek için büyük harcamalar yapmaktadırlar. Ayrıca kitap,
kağıt, fotokopi ve benzeri masrafların sürekli artması lisansüstü öğretime ekonomik durumu iyi
olmayan bireylerin katılmasını zorlaştırmakta, bu öğretim olanağından daha iyi ekonomik durumu
olanların yararlanması söz konusu olmaktadır. Kısaca belirtmek gerekirse lisansüstü öğretim hem
devlet hem de öğrenim gören bireyler için pahalı bir öğretimdir. Bu nedenle lisansüstü öğretimin mali
sorunlarını azaltacak önlemlerin alınması, diğer yandan da lisansüstü eğitimini tamamlamış olan
yüksek nitelikli insan gücünden de yararlanılması zorunlu görülmektedir (Karakütük, 1989). Lisansüstü
eğitim alıp lisans öğrencilerden farklı bilgi birikimine sahip olan öğrencilerin bu yolda desteklenmesi
ve istihdamının sağlanması, gelecek nesilleri bu yolda ilerlemeye teşvik edecek ve ilgili alanın
ilerlemesinde katkıda bulunacaktır.
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Tez ve Seminer sorunu: Lisansüstü eğitimin sonunda yazılan tez ve tez çalışmaları, tez
danışmanının kontrolü ve yardımları ile yazılmaktadır. Çalışmaların çoğu belirli bir süre içeresinde
yazılması gerektiğinden öğrenciler tez danışmanlarıyla görüşmek istemektedir fakat danışmanlarının
birden fazla öğrencisi olabileceğinden zaman ayırma konusunda problem yaşamaktadırlar.
Kütüphane Hizmetleri Sorunu: Lisansüstü eğitimde yapılan bilimsel çalışmalarda öğrenciler,
öğrencilerin kaynaklara ulaşması bakımından, kitaplara ihtiyaç duymaktadır. Lisansüstü eğitim yapan
üniversitelerin çoğunda kütüphanelerin hizmet ve kapasite olarak yetersiz olması, çalışma ve
araştırmaya yeterli olanak sağlayamaması önemli sorundur (Karaman ve Bakırcı, 2010). Öğrencilerin
ihtiyacı olan kitaplar öğrenilmeli ve kütüphaneye bu kitaplar sağlanmalıdır.
Yabancı Dil Sorunu: Lisansüstü programlara katılan öğrencilerin en önemli sorunlarından birisi
yabancı dil sorunudur. Bu sorunun çözümlenebilmesi için lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin
yabancı ülkelere gönderilmesi yolları aranmalıdır ya da devlet yabancı dil eğitim merkezi, yabancı
dille öğretim yapan fakülteler ile eğitim fakültelerinin yabancı dil bölümlerinden yararlanılmalıdır.
Ayrıca Yükseköğretim Kurulu'nun öğretim elemanları için yaz aylarında bazı üniversitelerde
düzenlediği yabancı dil kurslarının daha işlevsel hale getirilmesi gereklidir (Karakütük, 1989).
Lisansüstü öğrencilerin literatür tarama yaparken dünya çapında, araştırılan konuda neler olmuş,
neler yazılmış vs. öğrenebilmek için yabancı dil bir zorunluluktur.
Ales Sınavı: Türkiye’de ise öğrencilerin lisansüstü programlara kabul edilmesinde Lisansüstü
Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (2016) temel alınmaktadır. Bu yönetmeliğe göre yüksek lisansa
başvurabilmek için Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) puanının başvurulan puan türünde en az
55 olması ve değerlendirme en az %50 ağırlığa sahip olması gerekmektedir. Diğer hususlar ise ilgili
üniversite senatosu tarafından belirlenmektedir. Doktora için de aynı durum söz konusudur (Bütünleşik
doktora ve sanatta yeterlik hariç). Bu şekilde, sadece ALES’in temel alınması ve kullanılan ölçütlerin
değişkenlik göstermesi kullanılması gereken asıl ölçütlerin neler olması gerektiği sorusunu akıllara
getirmektedir. Belirli zaman aralıklarında lisansüstü alımlarda kullanılan ölçütlerin bilimsel
araştırmalarla değerlendirilmesi daha nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi için doğru bir seçim
yapılmasında önemli kanıtlar sağlayacaktır (Koyuncu ve Diğerleri, 2016).
Yönetsel Sorunlar: Yönetsel sorunlar bireyin çalıştığı iş yerindeki yönetimden kaynaklı ya da
yüksek lisans eğitimini aldığı enstitünün yönetiminden kaynaklı olabilir. Bireyin çalıştığı saatler ile
lisansüstü eğitim dersleri çakışabilmektedir. Böyle bir durumda iş yerlerindeki idareciler ile enstitü
irtibat halinde olmalıdır ve hem çalışıp hem lisansüstü eğitimini alan bireylerin çalışma ve eğitim
saatleri konusunda bir uzlaşmaya varılmalıdır. Aksi takdirde kişiler işleri ile eğitimleri arasında bir
seçim yapmak zorunda kalacaklardır. Bu durum ise kişinin ya iş hayatını ya da eğitim hayatını sekteye
uğratacaktır (Arabacı ve Akıllı, 2013).
Bilimsel Toplantılara Katılım Sorunu: Gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında yapılan alan ile
alakalı çalışmalara öğrenciler maddi ve diplomatik imkânsızlıklardan katılamamaktadır. Öğrencilerin
alanyazını takip etmeleri, alandaki hocaları ile iletişime geçebilmeleri açısından önemlidir.
Öğretmen yetiştiren kurumlar, öğretmen adaylarına mesleklerinde gerekli olan özel alan bilgisi,
genel kültür eğitimi ve mesleki formasyon olmak üzere üç ana gruptaki temel becerileri kazandırırlar.
Mesleğe başlayan öğretmenlerden sınıf içi uygulamaları meslektaşları ile paylaşabilme, eğitim-öğretim
ile ilgili faaliyetlerin okul ve ders düzeyinde planlanması, öğrencilerin derslere daha etkin katılımının
sağlanması, öğrencilerde yüksek düzeyde öğrenmeler oluşturabilme gibi eğitimsel konularda ve
işbaşında karşılaşılan çeşitli problemlerin belirlenmesi ve bunlara çözüm önerileri getirmesi
beklenilmektedir (Alabaş, Kamer, Polat. 2012).
Sosyal bilgiler eğitimi lisansüstü eğitim ile ilgili görüşler ile ilgili araştırmalara bakıldığında;
Türkiye’de lisansüstü eğitim uygulamaları, lisansüstü eğitim sorunları ve çözüm önerileri incelenmiştir
(Karakütük, 1989; Sevinç, 2001; Karaman ve Bakırcı 2010; Alabaş, Kamer ve Polat 2012; Bozan, 2012).
Yapılan çalışmalar lisansüstü eğitimin nasıl olması gerektiğinden bahsederken, bazıları da çözüm
önerisi getirmiştir. Çalışmaların çoğu nitel yapılmıştır. Bu bağlamda, Türkiye’de lisansüstü eğitime
ilişkin çalışmalar incelenerek, daha farklı ne gibi çalışmalar yapılabileceğine yol göstermek açısından
bu çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir.
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Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı, Sosyal bilgiler eğitimi lisansüstü öğrencilerinin ‘’sosyal bilgiler eğitimi’’
lisansüstü eğitimi ve bu eğitimde yaşanan sorunlara ilişkin görüşlerini belirlemektir. Bu amaçla
aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
Sosyal bilgiler eğitimi lisansüstü öğrencilerinin,
1. Lisansüstü eğitim programına ilişkin görüşler nelerdir? (Olumlu ve olumsuz)
2.Lisansüstü eğitimin öğrenciye bilgi, beceri ve yetkinlikler kapsamında faydalarına ilişkin
görüşleri nelerdir?
3.Lisansüstü eğitime başlayacak adayların sahip olması gereken yeterliliklere ilişkin görüşler
nelerdir?
4.Lisansüstü programının ölçme-değerlendirme sürecine ilişkin görüşleri nelerdir?
5.Lİsansüstü eğitiminde karşılaşılan sorunlara ilişkin görüşleri nelerdir?
6.Lisansüstü eğitimi etkili bir hale getirebilmek için yapılması gerekenlere ilişkin görüşleri
nelerdir?
2.1 Araştırma Modeli/Deseni
Nitel araştırma, teori oluşturmayı temel alan bir anlayışla sosyal olguları bağlı bulundukları çevre
içerisinde araştırmayı ve anlamayı ön plana alan bir yaklaşımdır. Nitel araştırmayı, nitel bilgi toplama
yöntemlerinin kullanıldığı, olayların doğal ortamda kendi halinde ve bütüncül bir biçimde var olmasına
yönelik nitel bir sürecin izlendiği çalışma şeklinde tanımlamak mümkündür. Amacı teori oluşturmak
olan bir anlayış ile sosyal olguları içinde oldukları ortam araştırmayı ve anlamayı önde tutan bir
yaklaşımdır (Yıldırım, A. 1999). Çalışmada kullanılan olgu bilim deseninde amaç; olgunun yaşanmış
deneyiminin anlamını açıklamaktır. Çalışma grubunu belirlerken kişilerin olguyu tecrübe etmiş olması
beklenir. Araştırma sorusu ise deneyimlerinin ne yönde olduğu doğtultusundadır (Kocabıyık, O. 2016).
Çalışma Grubu
Araştırma, 2019-2020 öğretim yılı bahar döneminde Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü’nde bulunan 9
doktora öğrencisi ve 7 yüksek lisans öğrencisi toplam 16 kişi ile yapılmıştır. Çalışma grubu amaçlı
örnekleme tekniğiyle belirlenmiştir (Büyüköztürk ve diğerleri, 2012). Tipik durum örneklemesi;
standart ve tipik olanın çıtasını belirlemede kullanılır. Adaylar genelde herkes gibi davranma
olasılıklarına göre seçilir (Etikan, Musa & Alkassim. 2016). Buna göre çalışma grubu belirlenirken
öğrencilerinin lisansüstü ve doktora eğitiminden olmaları dikkate alınmıştır. Katılanların cinsiyet
dağılımları Grafik 1’de, katılımcıların üniversiteleri ise Grafik 2’de gösterilmiştir.
Grafik 1

Grafik 1’e bakıldığında katılımcıların %56,3’ü erkek, %43,8’i kadındır. Buna göre katılımcıların 9
tanesi erkek 7 tanesi ise kadındır.
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Grafik 2

Grafik 2’ye göre; en çok katılımcı Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nden 10 kişi olmuştur. 2 kişi
Gazi Üniversitesi’nde, 1 kişi Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde, 1 kişi Bartın Üniversitesi’nde, 1 kişi
Necmettin Erbakan Üniversitesi’nde, 1 kişi ise Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi’nde eğitim
görmektedir.
Veri Toplama Aracı
Araştırmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanmış olan, yapılandırılmış bir görüşme formu
ile toplanmıştır. Görüşme formu hazırlanırken; öncelikle konuyla ilgili alanyazın taranmıştır. Sosyal
bilgiler eğitim alanından bir öğretim üyesinin görüşü ve önerileri doğrultusunda formun gerekli
düzenlemeleri yapılmıştır. Görüşme formu lisansüstü öğrencilerin lisansüstü eğitim hakkında görüşleri
ve lisansüstü eğitimden beklentilerini belirlemeye yönelik 8 sorudan oluşmaktadır. Görüşmeler
lisansüstü öğrencilerin bir kısmıyla yüz yüze gerçekleştirilmiş olup, ortalama 25 dakika sürmüştür.
Verilerin Analizi
Bu çalışma nitel araştırma yöntemlerine uygun olarak yapılmıştır. Araştırmada elde edilen
verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz; ortaya çıkan
verilerin, önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve yorumlanması ve isteğe bağlı olarak
gözlem/ görüşme sırasında edinilmiş bilgiler ile organize edilebilir ve sunulabilir. Burada amaç
anlatıcıya organize bir şekilde bulguları iletmektir. Betimsel analizde önce elde edilen betimlenir.
Sonra bu betimlemeler yorumlanır, neden sonuç ilişkileri incelenir ve bir takım sonuçlara ulaşılır.
Ortaya çıkan temaların ilişkilendirilmesi, anlamlandırılması ve ileriye yönelik tahminlerde bulunulması
işlemleri de, araştırmacının yapacağı yorumlar arasında yer alabilir. (Şimşek, 2009)
Görüşme formları Ö1, Ö2…. (Öğrenci 1, Öğrenci 2…) şeklinde kodlanarak benzer görüşler
gruplanmıştır, güvenilirliğin arttırılması amacıyla doğrudan alıntılara yer verilmiştir.
2.2. Bulgular ve Yorumlar
Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Bu bölümde sosyal bilgiler eğitimi lisansüstü eğitim alan öğrencilerin görüşlerine göre alınan
veriler sonucunda elde eden bulgulara ve yorumlara yer verilmiştir. Lisansüstü öğrencilerinin, sosyal
bilgiler eğitimi yüksek lisansına yönelik olumlu görüşleri ilişkin görüşleri Tablo 1’ de gösterilmiştir.
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Tablo 1. Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisansüstü Programına İlişkin Olumlu Görüşler
Görüşler
n
Bilgi birikimini arttırması
Alan gelişimine katkı sağlaması
Kendi gelişimine katkı sağlaması
İtibar Sahibi yapması
Mutluluk sağlaması
Seçmeli derslerin olması
Hocalarla birebir çalışma imkânının olması
Toplam

5
3
3
3
1
1
1
17

Tablo 1’e göre; En fazla görüş bilgi birikimin sağlanmasıdır. Öğrenciler sosyal bilgiler eğitimi
programının olumlu yönlerini, bilgi birikimini arttırması alan gelişimine katkı sağlaması, endi
gelişimine katkı sağlaması, itibar sahibi yapması, mutluluk sağlaması, seçmeli derslerin olması ve
hocalarla çalışma imkânının olması şeklinde belirtmiştir.
‘’Bilgi birikimini arttırması’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları şu şekildedir;
(Ö8): …Okumalar yapıp kendimizi geliştirmeye çalışmak ve yeni bilgiler öğrenmek ise olumlu
yanıydı. Bana bu konuda katkılarının büyük olduğunu düşünüyorum.
(Ö13): …Lisansüstü eğitimin olumlu yanı bilgilerimizin üzerine bilgi katmasıdır. Sonsuz öğrenme
olağanımız var.
‘’Alan gelişimine katkı sağlaması’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları şu
şekildedir;
(Ö4): …Makale okuyarak, yazarak ve eleştirerek alan yazında olanları ya da sosyal bilgiler eğitimi
ile ilgili bilgilerimizi geliştirmek olumlu yanlarından biridir.
(Ö12) …Olumlu olarak ise alana daha kolay hakim olabiliyoruz ve bunu öğrenciye daha iyi
aktarabiliyoruz.
‘’ Seçmeli derslerin olması’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencisinin görüşü şu şekildedir;
(Ö11) …Sadece zorunlu alınması gereken dersler değil seçmeli dersinde olması olumlu yanlarından
biridir.
Tablo 2. Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisansüstü Programına İlişkin Olumsuz Görüşler
Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisansüstü Programına İlişkin Olumsuz Görüşler
Lisanstan bir farkının olmaması
Maddi Zorluklar
Proje tabanlı çalışılmaması
Zaman Sıkıntısı
Ortak Bir Program Olmaması
Yurtdışı Desteğinin Az olması
Gereken Önemin Verilmemesi
Toplam

n
5
4
3
3
2
1
1
19

Tablo 2’e göre; En fazla görüş sosyal bilgiler eğitiminin lisanstan bir farkının olmamasıdır.
Öğrenciler sosyal bilgiler eğitimi programının olumsuz yönlerini: lisanstan farkının olmaması, maddi
zorluklar, proje tabanlı çalışılmaması, zaman sıkıntısı, ortak bir programının olmaması, yurtdışı
desteğinin az olması ve gereken önemin verilmemesi şeklinde belirtmiştir.
‘’Lisanstan bir farkının olmaması’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları şu
şekildedir;
(Ö8): Yüksek lisansın daha verimli geçeceğini düşünüyordum. Fakat normal lisans gibi ders
anlatımı ve ödevler şeklinde oldu. Gerekli programları tam manada öğrenemedik…
(Ö1): Lisanstan farklı olarak proje tabanlı çalışılmalı diye düşünüyorum. Lisansın tekrarı
olmamalı….
‘’Zaman sıkıntısı’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları şu şekildedir;
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(Ö12): Dershanede çalışan bir yüksek lisans öğrencisi olarak olumsuz olarak
değerlendirebileceğim şey zamanı ayarlayamamak. Bunun yanısıra yüksek lisansta uyulamaya yönelik
eğitim olmaması bir problem...
(Ö3) … Olumsuz yönü : Çalışmayan öğrenciler için maddi zorluklar. Çalışanlar İçin de zaman
sıkıntısı.
‘’ Ortak Bir Program Olmaması’’ görüşünü bildiren öğrencinin cevabı şu şekildedir;
(Ö13):…Olumsuz olarak diğer üniversitelerle ortak bir öğretim programının kullanılmaması
diyebilirim.
(Ö5): Yüksek lisans ve doktorada karşılaşılan sorunlar genel sorunlar olmakla birlikte programda
da karmaşalar olabiliyor. Her üniversitenin ortak hareket edeceği bir program ve hedefler aynı
olabilirse daha etkili bir süreç gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Uygulamada yetersizlikler ve
ilgisizlikler ortaya çıkabilmekte bu da kişilerin çabaları sayesinde çözülebilmektedir.
‘’ Yurtdışı imkanının az olması’’ görüşünü bildiren öğrencinin cevabı şu şekildedir;
(Ö10): Yüksek lisansın olumsuz yanı: Yurtdışı imkânının az olmasıdır. Gerek öğrenci değişim
programlarındaki kontenjan azlığı gerek yurtdışında doktoraya devam etmek için sağlanan burslar
konusunda desteğin azlığıdır…
İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Sosyal Bilgiler lisansüstü öğrencilerinin ‘‘Sosyal bilgiler eğitimi lisansüstü eğitimi ile adaylara
kazandırılan bilgi, beceri ve yetkinliklerine” ilişkin görüşleri Grafik 3’de gösterilmiştir.
Grafik 3

Grafik 3. Adaylara Kazandırılan Bilgi, Beceri ve Yetkinlikler
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Grafik 3’ e göre; Adaylara kazandırılan bilgi, beceri ve yetkinlikler grafiği incelendiğinde en çok
tekrarlanmış görüş ‘’Bilimsel araştırma yapma becerisi’’dir. Bilimsel süreç becerileri toplumdaki her
bireyin bilimsel okuryazar olabilmesi için sahip olması gereken becerilerdir. Bu becerilere sahip olan
bireyler günlük yaşamlarında karşılaştıkları sorunları çözerken de bu becerileri kullanırlar. Ayrıca
günlük yaşamlarında var olan sorunların farkına varırken de yaratıcı düşünme önemlidir (Aktamış ve
Ergin, 2007). Eleştirel düşünme becerisi, sorumluluk sahibi olma becerisi, problem çözme becerisi,
günlük hayata entegre beceriler, yaratıcı düşünme becerisi ve özgüven sahibi olma ise katılımcılara
göre adaylara kazandırılan bilgi, beceri ve yetkinliklerdendir.
‘’Bilimsel araştırma yapma becerisi’’ görüşünü bildiren bazı öğrencilerin görüşleri şu şekildedir;
(Ö15): Lisansta kazandığımız becerilerin biraz daha bazı alanlarda ayrıntılısını gördük. Sosyal
bilgiler alanındaki yapılmış araştırma, tez, makale vs. gibi yapılmış çalışmalarla daha içli dışlı olduk.
Makale yazım sırasını araştırma yapmayı, anket oluşturma gibi yetkinlikler kazandık.
(Ö4): Makale yazım bilgisi, bilimsel bir araştırmanın çerçevesi, kaynak tarama ve bunları
çalışmalarda kullanma.
‘’Eleştirel düşünme becerisi’’ görüşünü bildiren bazı öğrencilerin görüşleri şu şekildedir;
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(Ö1): Öğrenilen bilgilere her zaman eleştirel yaklaşmamız gerektiğini öğretti bize. Bilgi geldiği
gibi kabul edilmemeli önce kontrol edilmelidir.
(Ö7): Nasıl araştırma yapmamız gerektiğini ve yaptığımız çalışmaları kağıda dökmeyi öğrendik.
Bunu yaparken öğrendiklerimizi araştırmamıza direkt almak değil de sorgulayarak eklemenin daha
doğru olduğunu öğrendik.
‘’Sorumluluk sahibi olma becerisi’’ görüşünü bildiren bazı öğrencilerin görüşleri şu şekildedir;
(Ö2): Özgüven ve sorumluluk sahibi olmamızı sağlayan yüksek lisans programı aynı zamanda
akademik çevreye atılan ilk adım olmasından dolayı yapılan hatalarla doğruyu eninde sonunda
öğrenmemizi sağlıyor.
(Ö10): Akademik bir çalışma yapmanın yanı sıra onu zamanında teslim etmek onun
sorumluluğunu alıp o çalışma için vakit harcamamız gerektiğini öğrendim ve bu becerileri kazandım.
‘’Özgüven sahibi olma’’ görüşünü bildiren öğrencinin görüşü şu şekildedir;
(Ö9): Yüksek lisansı kazanmış olmak bana özgüven veriyor. Kendimi alanımda yetkin
hissediyorum. Ayrıca olaylara çok boyutlu bakabilme, yaratıcı düşünme yeteneğim de arttı.
Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Sosyal Bilgiler lisansüstü öğrencilerinin ‘‘Sosyal bilgiler eğitimi lisansüstü eğitimine başlayacak
adayların sahip olunması gereken yeterliliklere” ilişkin görüşleri Grafik 4’de gösterilmiştir.

Grafik 4. Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisansüstü Eğitimi'ne
Başlayacak Adayların Sahip Olması Gereken Yeterlilikler
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Görüşler incelendiğinde bilgiye ulaşmanın ve bilginin farkına varmanın temel yolu olan
‘’Araştırma becerisi’’ lisansüstü öğrencilerinin sahip olması gereken açık ara fark ile en önemli beceri
olarak görülmüştür. Lisansüstü eğitimin amaçlarından ve gerekliliklerinden olan araştırma yapma
becerisi ile, bireyler daha fazla öğrenmektedirler ve litetüre daha fazla hakim olmaktadırlar. Ardından
gelen ‘’Merak Duygusu’’ görüşü ise yine bilgiye ulaşmanın ilk basamaklarındandır. Bir olay ya da olgu
merak edilmelidir ki ardından araştırılsın ve anlaşılsın. Sonuçlarda çıkan bu iki yeterlilik birbiriyle
ilişkilidir. Kitap okuma düzeni, yorumlama becerisi heves, yabancı dil bilgisi, yeniliğe açıklık ve sabır
belirtilen görüşlerdendir.
‘’Araştırma becerisi’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları şu şekildedir;
(Ö7): Öğrencilerin araştırma yapmayı bilmesi lazım, yüksek lisans eğitimimiz boyunca
bilmediğimiz bir çok konu ile karşılaşıyoruz ve öğrenmek için iyi birer araştırmacı olmalıyız.
‘’Merak’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları şu şekildedir;
(Ö3): Yüksek lisansa başlayacak adaylarda öncelikle merak olmalıdır. Kitap okumaları geniş
yelpazede tutmalıdır. Sabırlı ve araştırma becerisi yüksek kişiler yüksek lisans yapabilmelidir.
(Ö13) Arastirmaci ruh taşımaları, meraklı olmaları ve bu alanda olmayı çok çok istemeleri
önemli.
‘’Yorumlama becerisi’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları şu şekildedir;
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(Ö9): Öncelikle sağlam bir yorumlama becerisine sahip olmalılar. Bilgiye ulaşabilme ve
doğruluğunu teyit edebilme becerileri bu süreçte daha önemli hal almaktadır. Yabancı dil yeterliliği
açısından en azından bir yabancı metinde neden bahsettiğini anlamalı. Son olarak bilgiye daima aç
olmalı.
‘’Sabır’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşü şu şekildedir;
(Ö16): Yüksek lisans yapmayı düşünen öğrenciler çok sabırlı olmalı. Yüksek lisansa seçilmeki
yüksek lisans yapmak uzun süreçler. Kişi buna katlanabilmeli.
Dördüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular
Sosyal Bilgiler lisansüstü öğrencilerinin ‘‘Sosyal bilgiler eğitimi ölçme-değerlendirme sürecine”
ilişkin görüşleri Grafik 5’de gösterilmiştir.

6

Grafik 5. Ölçme-Değerlendirme Sürecine İlişkin Görüşler
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Ölçme-Değerlendirme süreci öğrenciye hangi dersleri almaya hazır olduğu, hangi çalışmaları
yapmasına gerek olduğu, ilgi ve yeteneğinin hangi alanda olduğu konusunda bilgi verir. Öğretmen ve
öğrencinin geleceğe yönelik planlar yapmasına, eğitim ve öğretimin daha nitelikli olmasına yardımcı
olur. Öğretmene uyguladığı öğretim yöntemlerinin ne derece yeterli olduğu konusunda fikir verir
(Üztemür, Metin, 2015). Ölçme- Değerlendirme sürecine ilişkin öğrencilerin en fazla belirttikleri görüş
‘’yapılan ödevler ve akademik çalışmalara göre not verilmelidir’’ olmuştur. Derse katılıma göre not
verilmeli, uygulamaya bağlı olarak yapılmalı, öğrencilerin ilgi ve merakları doğrultusunda not
verilmeli, sınav şeklinde olmalı ve devamsızlığa göre not verilmesi ise öğrencilerin belirttiklerindendir.
‘’Yapılan ödevlere göre not verilmeli’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları şu
şekildedir;
(Ö16): Bizlere bir sınav yapmak yerine bazı sorumluluklar (Ödev gibi) verilmeli ve bunun
sonuçlarına göre not verilmeli.
(Ö12): Verilen ödevler üzerinden değerlendirme yapılmalıdır. Buna ek olarak derse katılım da
göz önünde bulundurulmalı.
‘’Uygulamaya bağlı olarak yapılmalı’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları şu
şekildedir;
(Ö15): Proje tabanlı çalışma yapılmalı ve proje sonucuna göre ölçme ve değerlendirme yapılmalı
diye düşünüyorum. Böylece öğrenci sahada daha etkin çalışıp ürün ortaya koyabilir. Bu yapılan
projelere göre de notlandırma yapılmalı. (Ö1): Yaptığımız akademik çalışmalar bize not olarak
yansımalıdır.
‘’Öğrencilerin ilgi ve merakları doğrultusunda not verilmeli’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin
görüşlerinden bazıları şu şekildedir;
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(Ö8): Yüksek lisans ve doktorada ölçme değerlendirme bir anlamda kişinin ilgisi, yeterliliği ve
başarısına bağlıdır. Geri dönütler de danışmanı ve eğitimdeki hocalarla etkileşimleriyle üst düzeye
çıkabilir.
(Ö13): Bu süreçte lisanstaki ölçme değerlendirme sürecinde farklı değerlendirme ölçütleri
sürece dahil olmaktadır. Öğrencilerin ilgi alanları bu alanlarla ilgili kapasiteleri merakları ve
araştırma becerileri hazırladıkları çalışmalar ve sunumları ile ortaya çıktığı gibi bu derslerin nispeten
az öğrenci ile yapılıyor olması; öğretim elemanının öğrenciyi tanımasına ve ölçme değerlendirme
sürecinin daha verimli olmasına neden olmaktadır.
‘’Öğrencilerin ilgi ve merakları doğrultusunda not verilmeli’’ ile ilgili, lisansüstü öğrenin görüşü
şu şekildedir;
(Ö5) Devamsızlık ve derse katılım göz önünde tutulmalıdır.
Beşinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Sosyal Bilgiler lisansüstü öğrencilerinin ‘‘Yüksek lisans ve doktora eğitiminde karşılaşılan
sorunlara” ilişkin görüşleri Grafik 6’da gösterilmiştir.

Grafik 6. Yüksek Lisans ve Doktora Eğitiminde Karşılaşılan
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Sosyal bilgiler lisansüstü eğitminde karşılaşılan sorunlar grafiğine göre en çok tekrar eden görüş,
programın çalışanlar için yoğun olmasıdır. Hem başka bir işte çalışıp, hem okula gelip, hem de okulda
verilen ödevlerle ilgilenmek çalışanlar için zor olmaktadır. Aynı zamanda ders saatleri her öğrenciye
göre düzenlenemediğinden bu da bir problem yaratmaktadır. Maddi sıkıntılar, derslerin teorik olması,
danışmanların yoğunluğu, ders saatlerinin yetersizliği, Türkçe kaynakların yetersizliği, not kaygısı,
ödevlerde niceliğin ön planda olması öğrencilerin belirttiği görüşlerdendir.
‘’ Programın çalışanlar için yoğun olması’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları
şu şekildedir;
(Ö2): Hem memur olup hem de yüksek lisans yapmak isteyenler için zaman konusu sıkıntılı.
Okullar ve dershaneler bir günden fazla izin istendiğinde sıkıntı çıkarabiliyor.
(Ö3): Hem çalışmak hem de kendini geliştirmek isteyenler için yüksek lisansa zaman ayırmak zor
oluyor. İnsan kendine vakit ayıramıyor. Buna ek olarak çalışmayanlar için de maddi bir yükü var.
‘’ Derslerin teorik olması’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları şu şekildedir;
(Ö1): Derslerin uygulamaya dayalı olmayıp sürekli kitap üzerinden ders anlatılması benim için
problem oluyor.
(Ö13): Metin üzerinden anlatılan ve uygulama yapılmayan dersler havada kalıyor. Ayrıca
öğrenciler maddi problemler yaşayabiliyor.
‘’ Danışmanların yoğunluğu’’ ile ilgili, lisansüstü öğrenin görüşü şu şekildedir;
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(Ö4): Bize atanmış olan danışmanların gerek akademik olarak gerekse özel hayatındaki

Grafik 7. Sosyal Bilgiler Eğitimi Lisansüstü Eğitiminde
Karşılaşılan Sorunlara Yönelik Çözüm Önerileri
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yoğunluktan danışmanımızın yüzünü göremiyoruz.
‘’Türkçe kaynakların yetersizliği’’ görüşünü bildiren öğrencinin cevabı şu şekildedir;
(Ö7): Yüksek lisansta da doktorada da karşılaşılan sorunlar: Bazı derslerin içeriğinin tekrar
tekrar görülmesi. İkincisi Türkçe Yayınları'nın yetersizliği ve kaynak sıkıntısı, kaynakların ulaşımında
sıkıntı yaşanması, internet üzerinde ulaşılan sitelerin ücretli üyelik istenmesidir. Bir diğer sorun ise,
en önemli sorun, öğrencinin herhangi bir ekonomik gelire sahip olmaması. Öğrenci ekonomik gelirini
sağlamak zorunda olduğu için bir yandan çalışıp bir yandan yüksek lisans ya da doktora yapması.
Öğrencilerin ekonomik kaygısı olmadan sadece yüksek lisans ya da doktora yönelmesi gerekir.
Ülkemizdeki yaşanan bir diğer sorun ise doktora veya yüksek lisansın boşta kalan herhangi bir
işe yerleşmediği zaman, boşta kalınmaması için yapılan bir iş gibi görülmesidir. Öğrencilerin
ekonomik kaygısını giderecek bursların sağlanması, kaynak sıkıntısı yaşamaması yaşanmaması
anlamında öğrencilerin rahat bir şekilde, özellikle, internet üzerinden yurt dışındaki dergilerin ve
kütüphanelerine ulaşım kolay sağlanması gerekir Çünkü kaynak sıkıntısı yaşanıyor. Türkçe kaynaklar
bulunmadığından dolayı ve genelde de diğer siteler üyelik istediğinden kaynak sıkıntısı yaşanıyor
kaynak sıkıntısını çözümüne yönelik çözümler olabilir yüksek lisans ya da doktora da her ikisinde de
daha fazla okumaya yönetilmelidir ve doktora ya da yüksek lisans öğrencisi daha fazla okuma
yapmalıdır. Özellikle de İngilizce ve de yurtdışı çalışmalarına okumalarına ağırlık verilmelidir.
‘’Ödevlerde niceliğin ön planda olması’’ görüşünü bildiren öğrencinin cevabı şu şekildedir;
(Ö12): En büyük sorun bir bilgi veya makale üretimi aşamasında yolunu kaybetmektedir.
Özünden çok şekil önem arz etmektedir ve bence asıl önemli olan bir metinin kaç punto ile yazıldığı
değil, içeriğinde barındırdığı bilgi hazinesidir.
Altıncı Alt Probleme İlişkin Bulgular
Sosyal Bilgiler lisansüstü öğrencilerinin ‘‘Sosyal bilgiler eğitimi lisansüstü eğitiminde karşılaşılan
sorunlara yönelik çözüm önerilerine” ilişkin görüşleri Grafik 7’de gösterilmiştir.
Sorunlara yönelik çözüm önerileri grafiğinde ise en fazla tekrarlanmış görüş ‘’Uygulamaya dayalı
eğitim verilmeli.’’ olmuştur. Öğrenciler bir bilimsel çalışmayı nasıl yapmayı öğrenmek değil bilimsel
çalışma yapmaya başlamak ve bu yöntemleri bu çalışmaları yaparken öğrenmek istemektedirler.
Kontenjan sınırlı olmalıdır, lisansüstü eğitimin önemi öğrencilere kavratılmalı, öğrencilere sorgulama
öğretilmeli, etkin vatandaş yetiştirmek, öğrencilere rehberlik hizmeti verilmesi, öğrencilere maddi
destek sağlanması, teknik altyapısı hazır sınıflar oluşturmak ve öğretmen temelli eğitim uygulanması
belirtilen görüşlerdendir.
‘’ Uygulamaya dayalı eğitim verilmeli’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları şu
şekildedir;
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(Ö7): Uygulamaya bolca yer verilmelidir. Kontenjan sınırlı olmalıdır. Daha çok literatür tarama
yaptırılmalıdır.
(Ö6): Ürüne yönelik çalışma yapılmalıdır. Gerekli teknik altyapı hazır olan sınıflar
hazırlanmalıdır. Öğrenci yüksek lisansa başladığında ne istediğinin, yüksek lisansın ne olduğunun
farkında olmalıdır. Bu da ancak danışman öğretmen ile mümkündür.
‘’Öğrenciye rehberlik hizmeti verilmeli’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencilerin görüşlerinden bazıları
şu şekildedir;
(Ö11): Konular anlatılırken zaman yetirememe sorunları yer almaktadır. Bunun yanında yüksek
lisans ve doktora öğrencilerinin kişisel sorunları, ailevi sorunları, ekonomik sorunları yer
alabilmektedir. Bunların çözümüne yönelik, öncelikle öğrencilerin çalışma durumuna uygun konular
ve ödevler verilmelidir. Öğrencilerin derslerde yaşadığı zorluklarda yardımcı olmaları
gerekmektedir. Kişisel sorunları veya ekonomik sorunları hocaları tarafından etraflıca dinlenmelidir.
Öğrencilere empatik yaklaşılmalıdır.
(Ö2): Öğrencilerin karşılaştığı sorun, ekonomik kaygısı olmadan, sadece yüksek lisans ya da
doktora yönelmesi gerekir. Araştırma ve okuma yapabilmeniz için zihnin rahat olması öğrencinin
kaygılı olmaması adına önemlidir. Öğrencilerin ekonomik kaygısı giderecek bursların sağlanması
gerekir. Öğrenciler araştırma sürecinde kaynak sıkıntısı yaşamaması anlamında öğrencilerin rahat bir
şekilde, özellikle yurt dışı kaynakları için, internet üzerinden dergilerin ve kütüphanelerine ulaşım
kolaylığı sağlanması gerekir. Türkçe kaynakların yetersizliği ve genelde de diğer siteler üyelik istediği
için kaynak sıkıntısı yaşanıyor kaynak sıkıntısını çözümüne yönelik çözümler olabilir. Yüksek lisans ya
da doktora da her ikisinde de öğrencinin daha fazla okumaya yönetilmelidir. Özellikle de İngilizce,
yurtdışı çalışmalarını okumalarına ağırlık verilmelidir. Dünyada yapılan araştırmaları takip etmesi
açısından, dünyadaki yaşanan bilimin takip edilmesi anlamında önemlidir.
‘’Öğretmen temelli eğitim uygulanmalı’’ ile ilgili, lisansüstü öğrencinin görüşü şu şekildedir;
(Ö8): Eğitimler öğretmen tarafından verilmeli. Sadece öğrenci sunumuna dayalı eğitim yetersiz
ve eksik kalıyor.
Yedinci Alt Probleme İlişkin Bulgular
Sosyal Bilgiler lisansüstü öğrencilerinin ‘‘Etkili lisansüstü nasıl olmalı”ya ilişkin görüşleri Grafik
8’de gösterilmiştir.

Grafik.8 Etkili Lisansüstü Nasıl Olmalı
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Grafik8 incelendiğinde en çok tekrarlanmış görüş: ‘’Mezun olan kişiler alana hakim olmalıdır’’ ve
‘’öğrencinin ilgisine göre şekillenmelidir’’dir. Bir yüksek lisans programında öğrenim gören kişiler,
lisans programından mezun olan kişilerden daha farklı şeyler öğrenmek, farklı bilgi ve beceriler
kazanmak istemektedirler ki lisans öğretiminden bir farkı olmalıdır. Öğrencilerin her biri birbirinden
farklı olduğundan dolayı etkili yüksek lisans ve doktora eğitimi de bireylerin ilgisine göre
şekillenmelidir. Öğrencilere verilecek olan ödevler, okunulacak akademik çalışmalar, yazılacak
makalelerin konusu vb. öğrencinin ilgisine göre şekillenmelidir. Akademik çalışma yapmak öğretilmeli,
öğrencinin ilgine göre şekillenmeli bireye sosyallik katmalı, vizyon sahibi katmalı, bireysel farklılıkları
dikkate almalı ve kişiyi mutlu edecek bir saha olmalı katılımcıların görüşlerindendir.
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‘’Mezun olan kişiler alana hakim olmalıdır’’ görüşünü bildiren öğrencilerin cevabı şu şekildedir;
(Ö10): Etkili yüksek lisans ve doktora, kişilerin mezun olmadan önceki hallerinden çok daha
yetkin bir hale getirdiyse amaca ulaşmış demektir. Kişi eğer yüksek lisans veya doktora yapmamış
insanlardan faklı bir durumda değilse, kendisine bu programların hiçbir fayda ve etkisini görmüyorsa
boşa bir çaba içine girmiş demektir. Bu anlamda bu programlardan mezun olan kişileri son derece
alanına hakim ve ne istediğini bilen bireyler haline getirebilmek oldukça önemlidir diye
düşünüyorum.
(Ö5): Etkili bir eğitim alındıysa, alanda neler oluyor, çalışılması gereken konular nedir bunları
bilmeliyiz. Bu konularda akademik çalışma yapmayı öğrenmeli ve bunları sunmalıyız.
(Ö14): Daha çok makale ve tez incelenmelidir.
‘’ Akademik çalışma yapmayı öğretmeli’’ görüşünü bildiren öğrencilerin cevabı şu şekildedir;
(Ö1): Öğrenci bilimsel çalışma yapmayı öğrenmeli ve yüksek lisanstan mezun olunca lisans
mezuniyetinden farklı olarak kendine bir şeyler katmış olmalıdır. Yüksek lisans yapmak bizi mutlu
etmelidir ki bundan çabuk sıkılıp hemen pes etmeyelim.
‘’ Bireysel farklılıkları dikkate almalı’’ görüşünü bildiren öğrencinin cevabı şu şekildedir;
(Ö6): Öğrenci yüksek lisans yaparken makale yazmayı, sunum yapmayı vb. öğrenmelidir. Bunlara
not verilirken ise yüksek lisanstaki öğretmenler bizim birbirimizden farklı olduğumuzu, herkesin
ilgisinin farklı bir konuya olabileceğini göz önüne almalıdır.
3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırma bulgularına göre sonuçlar şu şekilde açıklanabilir: Olumsuz görüşlerde diğerlerinden
daha fazla tekrarlanmış olan görüş ‘’Lisanstan bir farkının olmaması’’dır. Olumlu gördükleri kısım ise:
Bilgi birikimini arttırmasıdır.
Adaylara kazandırılan bilgi, beceri ve yetkinlikler grafiği incelendiğinde diğerlerinden daha fazla
tekrarlanmış olan görüş ‘’Bilimsel araştırma yapma becerisi’’dir.
Sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans eğitimine başlayacak adayların sahip olması gereken
özelliklerde ‘’Araştırma becerisi’’ sahip olunması gereken en önemli beceri olarak görülmüştür.
Ölçme- Değerlendirme sürecine ilişkin öğrencilerin diğerlerinden daha fazla tekrarlanmış görüş‘’
yapılan ödevler ve akademik çalışmalara göre not verilmelidir’’ olmuştur.
İncelenen görüşlere göre: Sosyal bilgiler lisansüstü eğitminde karşılaşılan en büyük sorun
programın çalışanlar için yoğun olmasıdır.
Öğrencilerin etkili yüksek lisanstan beklentileri ise mezun olduklarında alana hakim olabilmektir.
Sosyal bilgiler eğitimi yüksek lisans programı lisans programından farklı olarak, araştırma yapma,
yazma ve okuma konusunda farklılıklar içermektedir. Yüksek lisans eğitiminde karşılaşılan sorunlar ve
olumsuzluklar ve bunlara çözüm önerileri istenmiştir. Problemlerin doğru bir şekilde tespiti bizi
çözüme daha kolay götürür. Görüşme formlarındaki öneriler dikkate alınmalı ve sistem ve programlar
buna göre şekillendirilmelidir.
Yapılan çalışmalar da incelendiğinde en büyük sorunların başında ekonomi gelmektedir. Sarıçay
(2009) eğitim ve ekonomi ilişkisi hakkında ‘’ Eğitim ve yatırım harcamalarının insani sermayeye bir
yatırım olarak görülmesi, bu yatırımın getiri oranının ölçülmesini gerektirir. Yapılan ölçümler,
başkalarından daha iyi eğitilmiş ve yetiştirilmiş veya daha sağlıklı bireylerin yaşam boyu kazançlarını
yükseltebileceklerinin kabul edilmesini gerektirmiştir. Eğitim işgücünün beceri ve üretkenlik
kapasitesini geliştirme yoluyla ulusal gelirin büyümesine doğrudan katkıda bulunur.’’ demiştir.
Gömleksiz ve Yıldırım’ın (2013) yaptığı çalışmanın sonucuna göre lisansüstü öğrencilerin
lisansüstü eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüşleri incelendiğinde danışmanlık
hizmetlerini yeterli bulmadıkları, zaman konusunda problemler yaşadıkları ve danışmanlarıyla ve grup
arkadaşlarıyla iletişim sorunları yaşadıkları görülmektedir. Bu ‘’Yüksek lisans ve doktora eğitiminde
karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileriniz nelerdir?’’ soruda belirtilen görüşlerden biri olan
‘’Öğrenciye rehberlik hizmeti verilmelidir.’’ Cevabı ile paralellik göstermektedir.
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Türkiye’de yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, hatta yardımcı doçentlerin sıklıkla karşılaştığı
bir sorun, yükseköğrenim sırasında Yabancı Dil Sınavı’ndan yeterli notu alamamak olmaktadır. Bu
durumun kaçınılmaz sonucu olarak yükseköğrenim aksamakta, kişiler dilediği eğitime devam
edememekte, diledikleri unvanı alamamaktadır (Sarıoğlu, G. 2013). Yüksek lisans ve doktora
eğitiminde karşılaşılan sorunlar grafiğinde de görülebileceği üzere ‘’Türkçe kaynakların yetersizliği’’
de sosyal bilgiler eğitimi lisansüstü öğrencileri için bir problem olarak görülmektedir.
Karaman ve Bakırcı’ya göre (2010), Türkiye’deki en üst eğitim ve araştırma kurumu olan
üniversitelerde yapılan lisansüstü öğrenimde öğretim üyesi sorunu, mali sorunlar, kütüphane hizmet
sorunları, yabancı dil sorunu, yönetsel sorunlar, tez danışmanıyla ilgili sorunlar, araç gereç sorunları
vb. sorunlar bulunmaktadır. Yetersiz öğretim üyesi sayısı özellikle gelişmekte olan üniversiteler için
önemli bir sorundur. Lisansüstü eğitim yapan üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının belirli
niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bazı üniversitelerin enstitüleri yüksek lisans başvurularında
yabancı dil koşulunu istememektedir. Oysa lisansüstü eğitimin birçok alanında araştırmaların ve
Türkçe kaynakların yetersiz olması, yabancı dil bilgisini zorunlu kılmaktadır. Öğrencilerin yabancı dil
sorunları, tez çalışmalarındaki verimliliği düşürmektedir. Karaman ve Bakıcı (2010) tarafından yapılan
çalışmadaki sorunlara ilişkin sonuçlar araştırmanın bulgularını destekler niteliktedir.
Öneriler:
• Sosyal bilgiler eğitimi lisansüstü eğitiminin lisans eğitiminden farklı olması için öğrencilerin
de sıklıkla belirttiği ve arzuladığı gibi uygulamalı eğitime ağırlık verilmelidir. Bildiri, makale
yazımı vb. konuların üzerinde sıkça durulmalıdır.
• Sosyal bilgiler eğitimi lisansüstü eğitimine başlayacak kişilerde olması gereken özelliklerden
olan araştırma becerisini geliştirmek için nitel ve nicel araştırma yöntemleri dersi daha etkin bir
şekilde öğrencilere aktarılmalıdır. Bu derslerde öğrencilere rehberlik edilmelidir.
• Ölçme- Değerlendirme sürecine ilişkin ise öğrencilerin yaptıkları çalışmalara göre not
verilmelidir.
• Sosyal bilgiler lisansüstü eğitminin çalışanlar ve öğrenciler için yoğun olmasını engellemek
adına dersler bir günde toplanmalı ve gerekirse hastasonu bir gün de dersler için ayrılmalıdır.
• Öğrencilerin etkili yüksek lisanstan beklentileri, mezun olduklarında alana hakim
olabilmektir. Bunun için hocalar tarafından bölüm ile ilgili makaleler, kitaplar öğrencilere sık sık
önerilmelidir.
• Sosyal bilgiler eğitimi alanında daha önce bu tarz bir çalışma yapılmadığından belirlenen
lisansüstü eğitim problemleri, alan ile ilgili olarak spesifik olarak çalışma yapılmalıdır.
• Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, akademisyenlere ayrı ayrı bu çalışma yapılmalı
ve çalışmalar karşılaştırılmalıdır.
• Diğer eğitim enstitülerinin başka bölümlerinde de aynı tarzda bir çalışma yapıp, öğrencilerin
düşünceleri öğrenilip bir düzeltmeye gidilmelidir.
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Fuzzy Time Series Forecasing with a Novel Hybrid Approach Combining
Particle Swarm Optimization and Elman Artificial Neural Networks
Asist. Prof. Dr. Ebrucan İSLAMOĞLU, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, ebrucanislamoglu@gmail.com
Abstract: Nowadays, due to do not require strict assumptions, fuzzy time series (FTS) techniques is often
used to forecasting. This manuscript proposes hybrid modeling combining both particle swarm optimization at
fuzzification stage and elman artificial neural networks at the fuzzy relationship detection stage. In the
literature, the fuzzy time series are trained by fuzzy c-means, genetic algorithm, particle swarn optimization,
artificial bee colony or genetic algorithms. It is well known that the hybrid algorithms give successful results than
classical algorithms in the literature and the use of hybrid systems increase day by day. From this point of view,
diferent from other studies contribute to fuzzy time series, particle swarm optimization and elman artificial
neural networks are used together frstly by using the proposed method in this study. In the literature, it is known
that the use of fuzzy c-means, genetic algorithm, particle swarn optimization or artificial bee colony in
fuzzification stage improves the predictive performance. In recent studies, the use of feed forward artificial
neural networks during the fuzzy relationship determination stage provides flexible calculation techniques and
it is seen that it increases the accuracy of forecasting. In order to investigate the performance of the proposed
method three time series of three different years of Istanbul Stock Exchange 100 Index are used. The performance
of the proposed method is both compared with some popular analyze methods. As a result of the experimental
study, it is seen that the proposed method has higher predictive accuracy than some methods in the literature.
Keywords: Particle swarm optimization, High order model, Elman artificial neural network, Fuzzy time
series.

Parçacık Sürü Optimizasyonu ve Elman Yapay Sinir Ağlarını Kullanarak
Bulanık Zaman Serileri Öngörüsünde Yeni Melez Bir Yaklaşım
Özet: Günümüzde, bulanık zaman serileri teknikleri katı varsayımlara gerek duymadığından dolayı öngörü
için sıklıkla kullanılmaktadır. Bu makale bulanıklaştırma aşamasında parçacık sürü optimizasyonunu ve bulanık
ilişki belirleme aşamasında elman yapay sinir ağlarını önermektedir. Literatürde, bulanık zaman serileri bulanık
c-ortalamalar, genetik algoritma, parçacık sürü optimizasyonu, yapay arı kolonisi veya genetik algoritmalar ile
eğitilmektedir. Literatürde, melez algoritmaların geleneksel algoritmalardan çok daha başarılı sonuçlar verdiği
bilinmektedir ve melez sistemlerin kullanımı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu sebeple, bulanık zaman serilerine
katkı sağlamak amacıyla diğer çalışmalardan farklı olarak, parçacık sürü optimizasyonu ve elman yapay sinir
ağları birlikte ilk defa bu çalışmada önerilen metotta kullanılmaktadır. Literatürde, bulanıklaştırma aşamasında
bulanık c-ortalamalar, genetik algoritma, parçacık sürü optimizasyonu veya yapay arı kolonisinin kullanımının
öngörü performansını arttırdığı bilinmektedir. Son çalışmalarda, bulanık ilişki belirleme aşamasında ileri
beslemeli yapay sinir ağlarının kullanımı hesaplama yöntemlerinde esneklik sağlamaktadır ve öngörü doğruluğunu
da arttırdığı görülmektedir. Önerilen yöntemin performansını araştırmak amacıyla İstanbul Menkul Kıymetler
Borsası 100 Endeksinin üç farklı yılına ait üç zaman serisi kullanılmaktadır. Önerilen modelin performansı bazı
bilinen analiz yöntemleri ile karşılaştırılmaktadır. Deneysel çalışmanın bir sonucu olarak önerilen yöntemin
literatürdeki bazı yöntemlerden daha yüksek öngörü doğruluğuna sahip olduğu görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Parçacık Sürü Optimizasyonu, Yüksek Dereceli Model, Elman Yapay Sinir Ağları, Bulanık
Zaman Serileri.
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1.Introduction
Forecasting using fuzzy time series has been applied in several areas including forecasting
financial forecasting, sales, road accidents, university enrollments, temperature, weather
forecasting, tourism demand, fish production, urban air quality etc. In recent years, interest in fuzzy
time series methods has been increasing. In this study, PSO is used in the fuzzification stage. Elman
ANN is used in the fuzzy relationship determination stage. A new approach has been proposed for
analyzing high order fuzzy time series prediction model. This approach is the first study in the
literature which PSO and ERNN are used together in a fuzzy time series approach. The proposed
approach has many advantages. Since it has been a hybrid approach, it uses the capabilities of both
PSO and ERNN. It does not require equal interval length in universal cluster fragmentation. The
interval length selection is not subjective in the fuzzification stage. It has better predictive
performance compared to other methods in the literature. It does not require form of complex fuzzy
group relationship tables in the fuzzy relationship determination phase. Some studies in the literature
related to the subject are given in Table 1.
Table 1. Some Studies about the Subject
Zadeh (1965)

Chen (1996)

Chen (2002)

Aladağ vd. (2009)

Huarng (2001)
Huarng ve Yu (2006a)
Davari et al. (2009), Kuo vd.
(2009, 2010), Park vd. (2010)
Song and Chissom (1993a)
Song and Chissom (1993b)
Song and Chissom (1994)

First introduced the fuzzy set theory in his study.
Presents a new method to forecast university enrollments based on fuzzy
time series. The robustness of the proposed method is also tested. The
proposed method is more efficient than the one presented in Song and
Chissom (1993a) due to the fact that the proposed method uses simplified
arithmetic operations rather than the complicated max-min composition
operations presented in Song and Chissom (1993a).
In this paper, Chen propose a new fuzzy time series model called the highorder fuzzy time series model to deal with forecasting problems. The
method proposed in Chen (2002) is an improvement of the method proposed
in Chen (1996) and it benefits from fuzzy group relationship tables.
In the proposed method, the fuzzy relationship determination phase is
facilitated by using the feed forward neural networks (ANN) in the high-order
model. A new proposed approach which uses feed forward neural networks
to define fuzzy relation in high order fuzzy time series, is introduced in this
paper.
Is proposed two approaches based on average and distribution to determine
the interval length.
Suggested increasing the length of the interval according to a determined
ratio instead of taking it fixed. Thus, the universal cluster is fragmented
according to varying interval lengths rather than fixed interval lengths. The
idea of changing interval length is the basic idea in later works.
The changing interval lengths are determined by PSO method. The use of
the particle swarm optimization (PSO) method has led to an indispensable
improvement in forecasts.
Are firstly introduced the definition and the partition of universe of
discourse and the definition of discrete fuzzy set.

In the second part of the study, general definitions about fuzzy time series are given. In the third
part, particle swarn optimization is explained. In the fourth part, summary information about Elman
ANN is given. In the fifth chapter, the proposed method is introduced with the algorithm. In the sixth
section, the results obtained from the application of the proposed method are given. In the seventh
chapter, these results are summarized and discussed.
2.Fuzzy Time Series
Fuzzy time series methods are first proposed by Song and Chissom (1993a). It does not need
restrictions like classical approaches. It has been widely studied in the literature in recent years.
Fuzzy time series divide into two as change over time and does not change over time.
It is assumed that in the fuzzy time series that do not change with time, the internal relation of the
time series does not change with time and in the fuzzy time series that change with time, it changes.
Fuzzy time series solution methods generally consist of 3 basic stages. These stages are fuzzyfication,
blurriness, determining fuzzy relationships and clarification, respectively. In the literature, new
methods are introduced with the contributions made to each of these stages.
161

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)
In the fuzzy time series analysis, there are many methods proposed for fuzzyfication. Song and
Chissom
(1993a,
1993b
and
1994),
Chen
(1996,
2002)
was used fuzzyfication based on universal cluster fragmentation in their studies.
Fuzzy time series approaches depend on some basic concepts and definitions.
These definitions and concepts are summarized below.
Defination 1. Fuzzy sets defined as,

𝐴𝑖 =

𝑓𝐴𝑖 (𝑢1 )
𝑓 (𝑢 )
𝑓 (𝑢 )
⁄𝑢 + 𝐴𝑖 2 ⁄𝑢 + ⋯ + 𝐴𝑖 𝑏 ⁄𝑢
1
2
𝑏

(1)

The universal set 𝑈 = {𝑢1 , 𝑢2 , ⋯ , 𝑢𝑏 }, u i are the sub-ranges obtained by dividing the universal set
U by a specified interval length.
Defination 2. 𝑌(𝑡), (𝑡 = ⋯ , 0, 1, 2, ⋯ ) are the real time series. After determining the universal set
definition and sub-intervals suitable for the time series Y (t), 𝑓𝑗 (𝑡) (functions of the fuzzy set 𝐴𝑗 )
subset functions are obtained. 𝐹(𝑡); 𝑓1 (𝑡), 𝑓2 (𝑡), … is a set of fuzzy subsets and called fuzzy time series.
About F(t) fuzzy time series,
i. F(t) is fuzzy function of Y (t), it depends on time.
ii. F (t) has linguistic values represented by fuzzy sets. Therefore, it can be expressed as linguistic
variables (Song ve Chissom, 1993a).
Defination 3. Suppose that R (t, t-1) the fuzzy relationship between F (t-1) and F (t).
For any t, if R (t, t-1) is independent of t, then R (t, t-1) = R (t-1, t-2). In this case, F (t) is called the
fuzzy time series that does not change over time. Otherwise, called time-varying fuzzy time series
(Song ve Chissom, 1993a).
Defination 4. Suppose that the F(t) fuzzy time series is only affected by a delayed F (t-1) fuzzy
time series, fuzzy relationship between F (t-1) and F (t),
(2)

𝐹(𝑡 − 1) → 𝐹(𝑡)

It is expressed as the first order fuzzy time series prediction model. Then, this relation can be
expressed as 𝐹(𝑡) = 𝐹(𝑡−1)∘𝑅(𝑡, 𝑡−1), where 𝑅(𝑡, 𝑡−1) is the fuzzy relationship between 𝐹(𝑡−1) and
𝐹(𝑡), and 𝐹(𝑡) = 𝐹(𝑡−1)∘𝑅(𝑡, 𝑡−1) is called the first-order model of 𝐹(𝑡). “∘” represents max-min
composition of fuzzy sets.
3.Related Methods
3.1.Particle Swarm Optimization (Pso)
Particle swarm optimization is a population-based heuristic optimization technique. This
technique is developed by Dr. Eberhart and Dr. Kennedy in 1995. It is basically an algorithm based on
herd intelligence. It has been seen that the herd of animals are able to reach their aims more easily
in situations such as food and safety. PSO is based on sharing social information between individuals.
Each individual is called as a particle and a population of particles is called as a swarm. Each particle
adjusts its position according to its previous experiences. This approximation speed is a random
situation and the individuals in the herd are often in better position than the previous position in their
new movements. Thereby, the process continues until the target is reached. Particle swarn
optimization is known to increase the performance of Anfis. In the proposed method, the performance
of anfis has been increased with the particle swarn optimization method.
The improved Particle Swarn Optimization algorithm,
th

Step 1. Positions of each k , (𝑘 = 1, 2, . . . , 𝑝𝑛) particles’ positions 𝑥𝑖𝑘 , 𝑖 = 1,2, … , 𝑑 ; 𝑘 =
1,2, … , 𝑝𝑛 are randomly determined and kept in a vector X k given as follows:
𝑋𝑘 = {𝑥1𝑘 , 𝑥2𝑘 , … , 𝑥𝑑𝑘 } , 𝑘 = 1,2, … , 𝑝𝑛

(3)

where, 𝑝𝑛 and 𝑑 represent the numbers of particles in swarm and positions, respectively.
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Step 2. Velocities are randomly determined and stored in a vector V k as follow;
𝑉 = {𝑣1𝑘 , 𝑣2𝑘 , … , 𝑣𝑑𝑘 }

(4)

Step 3. According to the evaluation function, 𝑝best and 𝑔best particles, respectively, are
determined:
𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖 = (𝑝𝑖1 , 𝑝𝑖2 , … , 𝑝𝑖𝑑 ) 𝑖 = 1,2, … , 𝑑

(5)

𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑔 = 𝑔𝑏𝑒𝑠𝑡 = (𝑝𝑔1 , 𝑝𝑔2 , … , 𝑝𝑔𝑑 )

(6)

where 𝑝best is a vector which stores the positions corresponding to the 𝑘th particle’s best
individual performance and 𝑔best represents the best particle, which has the best evaluation function
value, found so far.
Step 4. 𝑤 is the inertia parameter, c1 and c2 represent cognitive and social coefficients,
respectively. At each iteration, these parameters are calculated by using the following formulas,
𝑡

𝑐1 = (𝑐1𝑓 − 𝑐1𝑖 )

max𝑡

𝑐2 = (𝑐2𝑓 − 𝑐2𝑖 )

max𝑡

𝑤 = (𝑤2 − 𝑤1 )

𝑡

+ 𝑐1𝑖

(7)

+ 𝑐2𝑖

(8)

𝑚𝑎𝑥𝑡−𝑡
𝑚𝑎𝑥𝑡

(9)

+ 𝑤1

(𝑐1𝑖 , 𝑐1𝑓 ), (𝑐2𝑖 , 𝑐2𝑓 ), (𝑤1 , 𝑤2 ) the intervals which include possible values for 𝑐1, 𝑐2, and 𝑤
respectively. Where max 𝑡 and 𝑡 represent maximum iteration number and current iteration number,
respectively.
Step 5. Values of velocities and positions are updated by using the following formulas.
𝑘+1
𝑘
𝑣𝑖𝑑
= [𝑤 × 𝑣𝑖𝑑
+ 𝑐1 × 𝑟𝑎𝑛𝑑1 × (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑 − 𝑥𝑖𝑑 ) + 𝑐2 × 𝑟𝑎𝑛𝑑2 × (𝑝𝑏𝑒𝑠𝑡𝑔𝑑 −

𝑥𝑖𝑑 )]

(10)
𝑘+1
𝑘+1
𝑥𝑖𝑑
= 𝑥𝑖𝑑 + 𝑣𝑖𝑑

where rand1 and

(11)

rand2 are random values from the interval [0 1].

Step 6. Steps 3 to 5 are repeated until a predetermined maximum iteration number (max 𝑡) is
reached.
3.2. Elman Artıfıcıal Neural Networks (Ernn)
The ERNN is a simple recurrent neural network. The ERNN is introduced by Elman in 1990 [Elman,
1990]. Elman neural network consists of an input layer, a hidden layer and an output layer. The ERNN
is similar to a three-layer feed forward neural network. On the other hand, it has a context layer.
This layer feeds back the hidden layer outputs in the previous time steps. The neurons contained in
each layer are used to propagate information from one layer to another. The dynamics of the change
in hidden state neuron activations in the context layer is as follows [Chandra R.; Zhang M.J., 2012 ;
Cacciola M.; Megali G.; Pellicano D.; Morabito F.C., 2012].
K

J

Si (t ) = g (Vik S k (t − 1) + Wij I j (t − 1)
k =1

j =1

(12)

S K(t ) and I (tj ) denote the output of the context state and input neurons. Vik and Wij denote their
corresponding weights. g(.) denotes logistic transfer function or linear transfer function. A common
structure of an Elman network is shown in Figure 1 [Wang J.; Zhang W.; Li Y.; Wang J.; Dang Z., 2014].
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Figure 1. A common structure of an Elman recurrent network
4.Proposed Method
Using artificial intelligence methods at various stages of fuzzy time series approaches has
yielded very positive results on predictive results and in terms of facilitating methods. Chen and
Chung (2006), Lee et al. (2007) used genetic algorithm in their studies for universal cluster
fragmentation in the fuzzification stage. Davari et al. (2009), Kuo et al. (2009), Kuo et al. (2010) and
Park et al. (2010) used the PSO method in the fuzzification stage. Cheng et al. (2008) and Li et al.
(2008)
is
used
fuzzy
c-means
method
in
the
fuzzification
stage.
ANN
is
used
in
fuzzy
relationship
determination
and
clarification
stages.
In this study, in the fuzzification stage of fuzzy time series method is used PSO method and a new
method using Elman ANN in the fuzzy relationship determination stage has been proposed. This
approach is the first study in the literature which PSO and EANN are used together in fuzzy time
series. The proposed hybrid method is given below as an algorithm.
Proposed Method
Step 1. The expressions given are determined.
• The upper and lower limit of the universal set (min and max),
• Values of parameters which are used in PSO algorithm (w1,w2, c1i, c2i, c1f, c2f),
• Number of particles (pn)
• Number of iterations (tmax)
Step 2. The starting positions and velocities of the variables to be optimized according to PSO
are determined. The universal cluster and fragmentation of this cluster are as follows according to
the variables to be optimized:
𝑈 = [𝑚𝑖𝑛, 𝑚𝑎𝑥] , 𝑢1 = [𝑚𝑖𝑛, 𝑥1 ] , 𝑢2 = [𝑥1 , 𝑥2 ] , 𝑢3 = [𝑥2 , 𝑥3 ] , … , 𝑢𝑁 = [𝑥𝑁−1 , 𝑚𝑎𝑥]
Here is the U universal set, min and max are the smallest and largest values of the time series,
respectively and 𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑁−1 shows the positions of the particles in the PSO.
Step 3. Repeat Steps 3.1-3.3 for each particle.
Step 3.1. The fuzzy time series is fuzzificated by taking into account the lower intervals created
according to the particle.
According to this fragmentation, fuzzy sets are defined as follows.

A1 = 1 / u1 + 0.5 / u2 + 0 / u3 + 0 / u4
A2 = 0.5 / u1 + 1 / u2 + 0.5 / u 3 + 0 / u4
A3 = 0 / u1 + 0.5 / u2 + 1 / u3 + 0.5 / u4
A4 = 0 / u1 + 0 / u2 + 0.5 / u 3 + 1 / u4
Fuzzy time series is obtained by taking the fuzzy cluster with the highest membership in the range
which each observation of the time series belongs.
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Step 3.2. Establish the fuzzy relationship with elman artificial neural network.
Step 3.3. According to the results obtained from the neural network, fuzzy predictions and clear
predictions for the test set are obtained and MSE value for the test set is calculated according to the
following
formula.
If
the
output
from
ANN
is
i, 𝐴𝑖
fuzzy
forecasting
and
clear prediction is the midpoint of u i , the range of the fuzzy cluster with the highest membership
value.
𝑀𝑆𝐸 =

2
∑𝑛
𝑡=1(𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑡 −𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑡 )

(13)

𝑛

Step 4. According to the MSE values calculated in Step 3, pbest and g best are obtained. The new
positions and velocities of the particles are determined by the formulas (13) and (14).
Step 5. If the maximum number of iterations is not reached, Step 3 is returned.
Otherwise go to Step 6.
Step 6. Gbest is obtained as an optimal solution.
The values of the RMSE and MAPE criteria given in the equations (17) and (18) calculated from
the predictions obtained for the test set are also given.
1

(14)

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √ ∑𝑛𝑡=1(𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑡 − 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑡 )2
𝑛

1

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑡 −𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑡

𝑛

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑡

𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑𝑛𝑡=1 |

(15)

|

Here n indicates the number of observations, 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑡 shows the real value of the time series at
time t, and 𝐹𝑜𝑟𝑒𝑐𝑎𝑠𝑡𝑡 shows the forecast for time series at time t.
5.Implementations
In order to investigate the performance of the proposed method 3 time series of 3 different years of
Istanbul Stock Exchange 100 Index are used. These time series are as follows,
Series 1: the first one is from 2 January 2017 to 2 May 2017.
Series 2: the second one is from 2 January 2018 to 2 May 2018.
Series 3: the third one is from 2 January 2019 to 2 May 2019.
These series are BIST100 index time series. All three time series are analyzed with some methods
in the literature and the proposed method and the obtained results are compared. The graphs of
Seri1, Seri2 and Seri3 used in the analysis are given in Fig.2, Fig.3 and Fig.4, respectively.
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Figure 2. BIST 100 Time Series from 2 January 2017 to 2 May 2017
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Figure 3. BIST 100 Time Series from 2 January 2018 to 2 May 2018
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In the analysis of time series, the last 9 observations were allocated for the test in all three time
series, and the other observations were used for educational purposes.
The best cases of all methods were investigated in analyzing time series. For this, in the
application of methods the number of intervals is increased from 100 to 1500 and the number of fuzzy
clusters is changed between 5 and 15. Thus, situations where each method yielded the best test set
were determined.
The results of the test set obtained from all methods are given in Table 2. Hybrid prediction of
BIST100 about 2017 is given in Figure 5.
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Figure 5. Forecast Diagrams
Table 2. Results of All Methods Obtained for the Test Set From Series1
RMSE
1164,13
1216,48
1164,52
1286,34
1668,29
MAPE
%1.25
%1.49
%1.36
%1.69
%1.57

1140,76
%1.10

1.137,94
%1.06
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Figure 6. Hybrid Prediction of BIST100-2017
The results of the test set obtained from all methods are given in Table 3. Hybrid prediction of
BIST100 about 2018 is given in Figure 6.
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Figure 7. Forecast Diagrams
Table 3. Results of All
Huarng
Distrubution
Based
Method
(2001)
RMSE
920,2
MAPE
%0.90

Methods Obtained for the Test Set From Series2
Huarng
Huarng
Cheng et
SongAverage
Ratio
al.
Chissom
Based
Based
Method
Method
Method
Method
(2008)
(1993)
(2001)
(2006)
918,24
913,9
950,14
945,13
%0.80
%0.73
%0.98
%0.78

Chen
Method
(1996)

Proposed
Method

913,8
%0.72

910,6
%0.64
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Figure 6. Hybrid Prediction of BIST100-2018
The results of the test set obtained from all methods are given in Table 4. Hybrid prediction of
BIST100 about 2018 is given in Figure 7.
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Figure 8. Forecast Diagrams
Table 4
Results of All Methods Obtained for the Test Set From Series 3
Huarng
Huarng
Huarng
SongCheng et
Distrubution
Average
Ratio
Chissom
al.
Based
Based
Based
Method
Method
Method
Method
Method
(1993)
(2008)
(2001)
(2001)
(2006)
RMSE
1016,9
996,67
1025,8
1018,7
1048,5
MAPE
%1.14
%0.92
%1.17
%1.06
%1.75

Chen
Method
(1996)

Proposed
Method

997,63
%1.29
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Figure 9. Hybrid Prediction of BIST100-2019
6.Results and Discussions
Fuzzy time series methods are the most appropriate methods for analyzing time series with
uncertain observations. In recent years, interest in fuzzy time series methods has been increasing. In
fuzzy time series methods, the biggest problem is some subjective decisions and complex calculations.
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In this study, a new fuzzy time series method which aims to solve these two problems is proposed.
The proposed method does not require a subjective decision such as determining the interval length
using the PSO in the fuzzification phase. Elman ANN is used in the proposed method. Thus, complex
fuzzy logic group relation tables are not required in determining fuzzy relation. In the experimental
study conducted to evaluate the performance of the proposed method, higher prediction accuracy is
obtained in the application plan determined according to many methods in the literature.
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Tahmin Yöntemlerinin Farklı Kombinasyonlarının Karşılaştırılması
Dr. Öğr. Üyesi Ebrucan İSLAMOĞLU, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, ebrucanislamoglu@nevsehir.edu.tr
Özet: Bu çalışma, aralık değerli zaman serilerini ve bu zaman serilerinde kullanılan yaklaşımları
uygulamalarla incelemeyi amaçlamaktadır. Aralık değerli zaman serileri literatürde yeni bir konudur ve pek çok
durumlarda kullanılmaktadır. Bu durumlar daha çok belirsizliği ifade etmektedir. Farklı yaklaşımlar aralık değerli
zaman serilerini analiz etmek için tanımlanır. Aralık değerli zaman serileri aynı zamanda sembolik veri analizinde
(sva) de kullanılmaktadır. Sembolik veri analizi çok değişkenli analiz, örnek tanıma ve yapay zeka ile ilgilidir.
Sembolik veri analizinde orta nokta ve aralığın değişim aralığı kullanılmaktadır. Çalışmada merkezi eğilim ölçüleri
ve yayılım ölçülerini kullanılmıştır. Bu ölçümler aralık değerli veriler için uygundur. Otoregresif entegre hareketli
ortalama (ARIMA), yapay sinir ağları (ANN), holt üstel düzleştirme yöntemi ve melez modeller üzerinde
incelemeler yapıldı. Bu metotlar aralık değerli zaman serilerinin analizi için model tahmin metotlarıdır. Daha
sonra, tahmin doğruluğunu ölçmenin yolları tartışıldı. RMSE (Ortalama Karesel Hatanın Karekökü), MAPE
(Ortalama Mutlak Yüzde Hata) ve DA (Yön Doğruluğu) kullanıldı. Uygulama sonuçları aralık değerli zaman
serilerinde Yapay Sinir Ağlarının üstünlüğünü göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Aralık değerli zaman serileri, Sembolik veri analizi (Sva), Öngörü, ARIMA, ANN, MAPE,
DA, RMSE.

Comparison of Different Combinations of Forecasting Methods
Abstract: This study aims to examine interval-valued time series and approaches which are used in these
time series. Interval-valued time series are a new subject in the literature that are quite naturally used in many
situations. These situations represent uncertainty. Different approaches have been introduced to analyse
interval-valued time series. Interval valued data have also been considered in the field of Symbolic Data Analysis
(SDA). This field is related to multivariate analysis, pattern recognition and artificial intelligence. In the field of
SDA, these types of data represent the mid-point and the range of interval. Central tendency and dispersion
measures have introduced in this study. These are suitable for interval-valued data. Autoregressive integrated
moving average (ARIMA), artificial neural networks (ANN), holt exponential smooting method and hybrid models
are examined. These are model estimation methodologies for the analysis of interval-valued time series. Then,
the ways of measuring the forecast accuracy are discussed. RMSE (Root Of Mean Square), MAPE (Mean Absolute
Percentage Error) and DA (Direction Accuracy) are used. The results of the implementation are demonstrated
the superiority of the ANN for the interval-valued time series.
Key words: Interval-valued time series, Symbolic data analysis (Sda), Forecasting, ARIMA, ANN, MAPE, DA,
RMSE.
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1.Giriş
Literatürde yeni incelenen bir konu olan aralık değerli zaman serilerinin gözlemleri gün içerisinde
değişmektedir. Açılış-kapanış veya en düşük-en yüksek değerlerden oluşmaktadır. Aralık değerli
zaman serileri ekonomi, mühendislik, tıp, meteoroloji ve iktisat gibi çok çeşitli alanlarda
görülmektedir. Söz konusu bu seriler; piyasa verileri, fiyat endeksleri, para-banka verileri, bilanço
verileri ve dış ticaret endeksleri gibi verilerden oluşmaktadır. Aralık değerli veriler Sembolik Veri
Analizi (SDA)’ nin alanında kullanılmakta ve değerlendirilmektedir. Bu alan çoklu analiz, örnek tanıma
ve yapay zeka gibi konuları kapsamaktadır. Aralık değerli zaman serilerinin gözlemleri kapalı
aralıklardan oluşmaktadır. Bu yaklaşım, bulanık zaman serisi yaklaşımından farklıdır. Aralık değerli
zaman serisinde üyelik değerleri söz konusu değildir. Aralık değerli zaman serisinin ifade edilmesinde
dört temel gösterim söz konusudur.
XUt , t=1, 2, 3⋯ zaman serilerinin üst sınır değerleri,
XLt , t=1 2, 3⋯ zaman serilerinin alt sınır değerleri,
XCt , t=1, 2, 3⋯ merkez serileri,
XRt , t=1, 2, 3⋯ açıklık serileri olmaktadır.
Aralık değerli veriler ardıl şekilde sıralandığında aralık değerli verilerin zaman serisini
oluşturmaktadır. t=1, 2, 3, … n için, (n zaman serilerinde gözlemlenmiş aralıkların sayısıdır).
XL ve Xu , XL ≤ X u alt ve üst sınır değerleri olmak üzere;
[ X L1 ; X U1 ], [ X L2 ; X U2 ], ⋯ [ X Ln ; X Un ] şeklinde olmaktadır.
Yaklaşım1 de aralık değerli verilerin çözümlenmesi için Maia ve arkadaşları (2008a)
çalışmalarında aralık değerli zaman serisinin alt ve üst sınır değerlerinin (𝐗𝐔𝐭 - Üst sınır değeri, 𝐗𝐋𝐭 Alt sınır değeri) yapay sinir ağları ile ayrı ayrı çözümlenmesini gerçekleştirmişlerdir. Maia ve
arkadaşları (2008a) çalışmalarında kullandıkları yöntemde alt ve üst sınır değerleri için tahminleri
aşağıdaki modellerden elde etmişlerdir;
XUt = f1 (XUt‐1 , XUt‐2 , … XUt‐m )

(1)

XLt = f2 (XLt‐1 , XLt‐2 , … , XLt‐m )

(2)

Burada, f1 ve f2 sırasıyla alt sınır ve üst sınır değerleri zaman serilerinin gecikmeli
değişkenlerinin doğrusal olmayan ve sinir ağından elde edilen fonksiyonlarıdır.
Yaklaşım2 için ise Lima Neto ve De Carvalho (2008) çalışmasında aralık değerli zaman serilerine
doğrusal regresyon uygulanması için merkez ve açıklıklara dayalı yaklaşımı önermiştir. Bu yaklaşım
zaman serilerinin çözümlenmesi için Maia ve ark. (2008a), Maia ve De Carvalho (2010) çalışmalarında
yapay sinir ağları ve SARIMA modelinin, yapay sinir ağları ve Holt üstel düzleştirmenin melezlendiği
yöntemlerde uygulamıştır. Maia ve arkadaşlarının çalışmalarında ikinci bir yaklaşım olarak merkez ve
açıklıklara dayalı yaklaşım yapay sinir ağları ile zaman serisi tahmininde uygulanmıştır. XCt – Merkez
zaman serisi, XRt – Açıklık zaman serisi aşağıdaki gibi oluşturulur,
( XCt =

XUt +XLt
2

,

XRt =

XUt ‐XLt
2

)

(3)

XCt ve XRt zaman serileri ayrı ayrı ileri beslemeli yapay sinir ağları ile çözülür. Bu durumda XCt
ve XRt zaman serilerinin tahmini aşağıdaki modellerden elde edilir.
XCt = f4 (XCt‐1 , XCt‐2 , …, XCt‐m )
XR t = f5 (XRt‐1 , XRt‐2 ,…, XRt‐m )

(4)
(5)

Burada f4 ve f5 sırasıyla merkez ve açıklık değerleri zaman serilerinin gecikmeli değişkenlerinin
doğrusal olmayan ve sinir ağından elde edilen fonksiyonlardır. Merkez ve açıklık serileri tahmin
edildikten sonra XUt ve XLt , zaman serileri aşağıdaki denklemlerden bulunur.
XLt =XCt ‐XR t

(6)

XUt =XCt +XR t

(7)
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2. Literatür Taraması
Aralık değerli zaman serileri son yıllarda büyük önem kazanmıştır ve bu doğrultuda konu ile ilgili
birçok çalışma yapılmıştır. Ancak konu ile ilgili yeterli sayıda Türkçe kaynak bulunması bu çalışmanın
motivasyonunu oluşturmaktadır.
Tablo1. Aralık Değerli Zaman Serileri İle İlgili Yapılan Bazı Çalışmalar

Maia vd. (2008)

Maia ve Carvalho
(2011)

Froelich ve Salmeron
(2014)

Xiong vd. (2017)

Wang vd. (2016)

Han vd. (2012)

çalışmalarında sembolik veri analizini anlatmışlardır. Aralık değerli zaman serilerinin
öngörüsü için yaklaşımlar sunmaktadır. Çalışmada, ilk ve ikinci yaklaşımlar AR ve ARIMA
modellerine dayalıdır. Üçüncü yaklaşım ANN modeline dayalıdır. Sonuncu yaklaşım ise
ARIMA ve ANN’ nin birleştiği melez bir yönteme dayalıdır. Performans ölçüleri
kullanılarak kıyaslamalar yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, yaklaşımlar aralık
değerli zaman serilerinin öngörü alternatiflerinde yararlıdır ve melez modelin öngörü
doğruluğunu geliştirmek için etkili bir yol olduğu tespit edilmiştir.
çalışmalarında aralık değerli zaman serilerinin aralık değerli veriler olduğundan ve
zamanla kronolojik bir sırada toplandıklarını belirtmektedir. Bu çalışma aralık değerli
zaman serilerinin öngörüsü için üç yaklaşım tanıtmaktadır. İlk iki yaklaşımlar çok
katmanlı yapay sinir ağları ve Holt üstel düzleştirme yöntemlerine dayalıdır. Holt
yöntemi aralık değerli zaman serilerine göre uyarlanmıştır. Üçüncü yaklaşım MLP ve
Holt modellerinin birleştiği melez bir yönteme dayalıdır. Yöntemlerin uygulaması
simülasyon çalışmaları ile gösterilmektedir. Ayrıca uygulamalarda gerçek aralık değerli
borsa zaman serileri kullanılmıştır. Sonuç olarak, aralık modellerinin MLP, Holt ve
Melez sınıfı aralık değerli zaman serileri ve finansal zaman serileri öngörüsünde başarılı
bir şekilde kullanılabilir.
çalışmalarında karşılaştırmalı bir analiz yapmışlardır. Aralık değerli zaman serilerini
kullanarak çok değişkenli öngörü problemi tanımlamışlardır. Bu problemi çözümlemek
için bulanık gri bilişsel haritaları kullanmışlardır. Genetik bir algoritma aralık değerli
aritmetiğe adapte edilmiştir ve FGCM’ nin öğretilmesi için kullanılmıştır. Yöntemi
değerlendirmek ve öğrenilen FGCM modelinin değerlendirilmesi için bir hava tahmin
problemi araştırılmıştır. Gerçek, kamuya uygun, meteorolojik veri kullanıldı.
Öğrenilmiş FGCM çok değişkenli aralık değerli zaman serilerinin etkili tahmini için
uygulanabilir bir araçtır. Deneyimizin sonuçları metodun memnun edici etkinliğini
kanıtlar. Bu çalışmada gelecek araştırmalar için pek çok talimatlar ortaya çıkmıştır,
öngörü etkinliği ile ilgili farklı FGCM’ ler arasındaki benzer problemde dahildir.
Çalışmada önerilen model sayesinde uluslararası araştırma için motivasyon
geliştirilmiştir. Baskın ana araştırma basit meteorolojik modeli genişletmek için
gereklidir.
çalışmalarında aralık değerli zaman serilerinin modellenmesi ve öngörüsünün
öneminden bahsetmektedir. Bu çalışma, aralık değerli zaman serilerinin öngörüsü için
aralık değerli zaman serileri için Holt’ ve MSVR’ nin birleştirilmesinin melez model
iskeletini önerir. Holt’ ve MSVR aralık değerli zaman serilerinde gizlenmiş lineer ve
lineer olmayan örnekleri yakalamaktadır. Üç aralık değerli zaman serisi veri seti Holt’MSVR’ yi beş seçilmiş zaman serisiyle tahmin performansları kıyaslanmaktadır.
Sonuçlara göre, önerilen Holt’-MSVR aralık değerli zaman serileri öngörüsü için ümit
verici bir seçenektir.
çalışmalarında takım değerli zaman serilerini analiz etmek için, durağanlığın klasik
zaman serilerinde anahtar bir araç olduğunu belirtir. Takım değerli zaman serilerinde
durum genişletilmelidir. Daha sonra, beklenilen tahmin metotları ve durağan takım
değerli zaman serilerinin oto kovaryans fonksiyonu önerilmiştir. Beklenen tahmincinin
yansızlık ile tutarlılığı ve oto kovaryans fonksiyon tahmincisinin asimtotik yansızlıkları
ayarlanmıştır. Ayrıca, takım değerli zaman serilerinin özel bir durumu da aralık değerli
zaman serileri olarak bilinir ve çalışmada incelendi. Durağan aralık değerli zaman
serilerinin iki öngörü metotları sunulmuştur. Dahası, aralık değerli zaman serileri BoxJenkins iskeletiyle bağlam içinde kullanılmıştır. Parametre tahmin metodu aralık
değerli otoregresif bir model ile bağlantılı olarak tanıtıldı. Son olarak, hem simüle
edilmiş hem de gerçek veri üzerine deneyimler parametre tahmin metodunun
etkinliğini ve önerilen modelin geçerliliğini ayarlamak için sunulmuştur.
Zaman periyodunda aralık değerli bir gözlem aynı zaman periyodunda nokta değerli bir
gözlemden daha fazla bilgi içermektedir. Aralık veri örnekleri bir günde maksimum ve
minimum sıcaklıkları, bir yılda maksimum ve minimum GDP büyüme oranları, ticari bir
günde maksimum ve minimum mal fiyatlarını, ticari bir periyotta fiyatları teklif etmek
ve istemek, uzun ve kısa dönem faizler, bir yılda bir grubun %90 ve %10 gelirleri gibi
örneklerdir. Çalışmada aralık değerli zaman serileri verileri için otoregresif şartlı aralık
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(ACI) modellerinin yeni bir sınıfı önerilmektedir. Minimum uzaklık tahmin metodu ACI
modelinin parametrelerinin tahmini için önerilmiştir. Simülasyon çalışmalarına göre,
iki adım minimum uzaklık tahmincisi aralıklar ve/veya orta noktalara dayalı olan şartlı
en küçük kareler tahminlerinden üstün olmuştur.
çalışmasında MSVR (çoklu sonuç destek vektör regresyonunu) kullanarak uzun ve kısa
mesafelerde aralık değerli borsa fiyat endeks serilerinin öngörü olasılığını
araştırmaktadır. Çalışmada FA (ateş böceği algoritması)’ na dayalı bir yaklaşım
önermektedir. Bu yaklaşım FA-MSVR olarak bilinmektedir. Bu algoritma MSVR
kurulumlu, MSVR’ nin parametrelerini belirlemek için kullanılır. Üç zaman serisi
kullanılmıştır. Bunlar ABD için S&P500, İngiltere için FTSE100 ve Japonya için Nikkei225
serileridir. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar şunu göstermektedir, önerilen FA-MSVR
yöntemi aralık değerli finansal zaman serilerinin öngörüsü için ümit verici bir
alternatiftir.
çalışmalarında aralık değerli veriler için kullanılan regresyon modellerinin aralıkların
alt ve üst sınırlarının uç kısımlarını göz ardı etmektedir. Çalışmada yeni bir tahmin
yaklaşımı önerilmektedir. Bu yaklaşım aralığın sınırlarını da ele almaktadır. Önerilen
yaklaşım veri seti için önemlidir. Gerekli bilgi sadece aralık formatında mevcuttur.
Alt/üst fiyatlar gibi. Önemli olan sınırların modellenmesinin yanısıra gizli sürecin
karakteristiğidir. Dinamik bir model tahmin edilmiştir. Şartlı ortalama ve gizli sürecin
şartlı varyansı kullanılmıştır. Negatif binom yoğunluk fonksiyonu kullanılmıştır.
Çalışmada merkezi radyan model, kısıtlı merkezi radyan model, vektör otoregresif
model, aralık otoregresif iki adım model, aralık otoregresif değiştirilmiş iki adım
model, uzay zamanlı otoregresif model ve önerilen model kıyaslanmıştır. Sonuç olarak,
önerilen model aralıkların muhteşem bir uygunluğunu tespit etmiştir. İlaveten, şu anki
modellerle kıyaslandığında aralık değerli veriler için önerilmektedir.
Çalışmasında bir regresyon ağaç yaklaşımını uygulayarak aralık değerli zaman
serilerinin farklı nokta analizini inşa etmeyi amaçlamaktadır. Bu gibi zaman serilerini
ele almak için uygun bir mesafe ölçümünü uygulamayı önermekteyiz. Simülasyon
sonuçları
çalışmalarında sembolik zaman serileri, zaman serileri analizi ile sembolik veri analizi
arasındaki kesişmeleri incelemektedir. Serilerin histogram ve aralık değerli gibi türleri
semboliktir. Bu çalışmada aralık değerli zaman serilerine odaklanılmıştır. Bu seriler
bir olayın değişiminin aralığını zaman boyunca gelişimini tanımlamak için yararlıdır (Bir
ırmağın akışı gibi). Aralık verisi için uzaklıklara dayalı olan bu serilerin doğruluk
ölçümleri önerilecektir. Son olarak, aralık zaman serilerinin öngörüsünün nasıl
resmedileceği bir örnekle basit bir şekilde anlatılacaktır. Aralık değerli zaman
serilerinin yanısıra, sembolik değerli zaman serilerinin diğer türleri, histogram ve
dağılım zaman serileri gibi serilerde araştırılmayı beklemektedir. Bu çalışma alan için
bir yaklaşım önermektedir ve burada doğruluk ölçümü vurgulanmaktadır.
çalışmalarında BEMD (İki değişkenli ampirik mod ayrışması) ve SVR (Destek vektör
regresyonu)’ yi birleştirerek yeni bir model iskeleti oluşturmuşlardır. Bu iskelet ampirik
mod ayrışması olan (EMD)’ nin genişletilmiş halidir. EMD (Ampirik mod ayrışması)
elektrik talep tahmin literatüründe elektrik talebinin tahmininde aralıklar için
önerilmiştir. Bu çalışmanın yeniliği BEMD’ nin kullanımından doğmaktadır. Çalışmada
klasik EMD’ nin yeni bir genişlemesi karmaşık değerli zaman serileri olarak bilinen ele
alınan iki değişkenli zaman serilerine sevk edilmiştir. Klasik EMD’ nin yerine ayrıştırma
metodu atanmıştır. Bu önerilen modelleme iskeleti verilen BEMD ile eşzamanlı olarak
zaman serilerinin alt ve üst sınır değerleri ile ayrışmaktadır. Önerilen model iskeleti
aylık olarak Pennsylvania-New Jersey-Maryland bağlantıyla her saat başında
ayarlanmaktadır. Bu model aralık değerli elektrik talep tahmini için ümit verici bir
yöntem olarak görülmektedir.
çalışmalarında özellikle aralık değerli zaman serileri verilerinde sembolik veriyi
modelleme ve tahmin etmeye çalışmışlardır. Aralık değerli zaman serileri verileri
istatistik ve ilgili alanlarda büyük ölçüde önemli olmuştur. Aralık değerli zaman serileri
analizi ile ilgili mevcut metotların temeli geleneksel doğrusal modellemenin çeşitli
uygulamalarına dayanmaktadır. Fakat az sayıda çalışmaların aralık değerli zaman
serileri verilerinde doğrusal olmamanın mümkün olduğunu düşünmektedir. Bu
çalışmada, aralık değerli zaman serisi veri için TARI (eşik otoregresif aralık modelleri)
modelinin yeni bir sınıfını ele almayı amaçlamaktadır. Aralık gözlemlerle aralık modeli
eşleştirilerek, TARI modelleri için minimum mesafe tahmin metodu geliştirilmiştir.
Önerilen tahminciler için asimtotik teori kurulmuştur. Sonuç olarak şunlar tespit
edilmiştir; eşik parametre tahmincisi T-tutarlıdır ve örnek büyüklüğü T sonsuza
giderken asimtotik bileşen Poisson sürecini takip etmektedir. Diğer TARI model
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parametreleri için tahmin ediciler Tutarlı-T’ nin köküdür ve asimtotik olarak
normaldir. Literatürde aralık değerli zaman serileri verileri için, simülasyon
çalışmalarına göre önerilen TARI modeli CR-SETAR (Merkezi Radyan-kendiliğinden var
olan eşik) modeline göre daha doğru örnek dışı tahminler sağlamaktadır. Deneysel
uygulamalara göre, S&P500 Fiyat Endeksi için Japonya, Amerika ve Fransa’ da borsanın
önemli asimetrik reaksiyonlarını, Amerika borsasından tepkilerini ve bu asimetrik etkiyi
birleştirmeyi literatürde mevcut olan pek çok popüler modelden çok daha iyi bir
şekilde yapmaktadır.
histogram zaman serileri (HTS) ve aralık değerli zaman serileri (ITS) sembolik veri
setlerinin örnekleridir. Kesitsel çevrede metodolojik gelişmeler olmasına rağmen,
zaman serilerinin kurulumunda boşluk bulunmaktadır. Arroyo, Gonzales-Rivera ve Mate
(2011) histogram zaman serileri ve aralık değerli zaman serileri için düzleştirme
filtreleri ve k-NN gibi parametrik olmayan algoritmaları adapte ederek çeşitli tahmin
yöntemlerini analiz etmektedir. Bu metotlar çok esnek olmalarına rağmen, veri üretim
sürecinde doğru çalışmayabilirler. İlk adımda, bir veri üretim süreci için histogram
zaman serileri ve aralık değerli zaman serilerinin otokorelasyon fonksiyonlarına
odaklanarak araştırma yapılmıştır. 2007 ve 2008 tarihlerinde S&P500 endeksine
tepkilerini 5 dakikalık gün içi dönüşlerin günlük histogramının otokorelasyon
fonksiyonlarını analiz etmişlerdir. Güçlü, pozitif, kalıcı otokorelasyon ve histogram
zaman serileri için bazı otoregresif süreci göstererek yüksek veya düşük aktivitenin
kümeleri mevcuttur. Bunlar, düzleştirmeye rağmen, k-NN doğru veri üretmeyebilir.
Bunların çok iyi yaklaşımlar olduğu tespit edilmiştir. Çünkü bunlar orjinal
otokorelasyonun neredeyse tümünü tespit edebilmektedirler. Fakat, bazı yapıların
veride arta kaldığı ve yeni modelleme tekniklerine ihtiyaç olacağı görülmektedir. Bir
yan ürün olarak, ayrıca [90,100%] çeyreklik aralığını analiz etmektedir. Histogramda
kapsanan bütün bilgiyi kullanarak, tahminde ve belli bir aralığın tahmininde avantajlar
mevcuttur.
çalışmalarında aralık değerli zaman serilerinin tahmin ve analizi için eşik modeller
önermektedir. Düzleştirme parametreleri ve eşiğin en küçük karesel tahminlerini elde
etmek için basit bir algoritma önermektedirler. Tahminlerin temeli de önerilen modele
dayanmaktadır ve farklı modellerin kombinasyonuna dayalı olan öngörü prosedürlerinin
yanısıra tahminlerin öngörü performansının analizi için metotlarda ayrıca tanıtılmıştır.
Önerilen metodların kullanışlılığını göstermek için, haftalık S&P500 endeks tepkilerinin
deneysel bir uygulaması verilmiştir. Elde edilen sonuçlar cesaretlendiricidir ve mevcut
prosedüre uygun olarak kıyaslanmaktadır. Çalışmada CR-SETAR model önerilmiştir.
Önerilen model oynaklık dinamiğinin analizi için faydalıdır.
çalışmalarında finansal mal fiyatlarının aralık esaslı oynaklık süreci veya fiyat aralığının
modellenmesi ve öngörüsü için aralık esaslı bir yöntem önermektedirler. Mevcut
oynaklık modelleri ile kıyasladığımızda, önerilen model aralık zaman serilerinde daha
fazla bilgi içerdiğinden sadece aralık bilgisini veya yüksek/düşük fiyat süreçlerini ayrı
ayrı modelleyenden daha kullanışlı olmaktadır. Hem örneklem içi hem de örneklem
dışı tahminler Amerika Birleşik Devletleri’ nin günlük borsa verisinin deneysel bir
çalışması önerilen aralık esaslı modelin klasik nokta doğrusal modellerden daha doğru
aralık tahminlerini ürettiklerini göstermektedir. İstatistiksel testler aralık esaslı
modelin öngörü avantajlarının çoğu durumlarda istatistiksel olarak önemli olduğunu
göstermektedir. Ayrıca benzer sonuçları veren farklı örnek ve öngörü periyotları
aracılığıyla bazı durağanlık testleri aralık esaslı modelin avantajlarının aslını öğrenmek
için yapılmıştır.
çalışmalarında önerilen alternatif yaklaşımları kullanarak aralık değerli zaman serileri
için olası tahminler yapmışlardır. Merkezi/uzun aralık sistemine doğrusal olmayan iki
değişkenli VAR modelini uyguladıktan sonra, öngörü bölgelerini (analitik ve bootstrap)
merkezi/aralık ve alt/üst sınır sistemleri için dönüştürülür. Monte Carlo simülasyonları
bootstrap yöntemlerinin pek çok yeni yöntemlere göre tercih edildiğini
göstermektedir. Günlük S&P500 tepkileri için düşük/yüksek tepki seviyesi ve oynaklığın
birlikte şartlı öngörü bölgelerini tespit ettiler. Ticari bir strateji geliştirerek
yüksek/düşük tepkiler için elde edilen bootstrap öngörü bölgelerinin kullanışlılığını
tespit ettiler ve nokta tahminleri kullanılarak karşılaştırdığımızda bootstrap öngörü
bölgelerinin kârlılığını göstermektedir.
çalışmasında aralık değerli zaman serilerini kullanmış ve Karma Otoregresif Bütünleşik
Hareketli Ortalama Modeli (ARIMA), Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Holt Üstel Düzleştirme
Yöntemlerini ele almıştır. Öngörü doğruluğunu ölçmenin yolları tartışılmıştır. Hata
Kareleri Ortalamasının Karekökü (RMSE) ve Ortalama Mutlak Yüzde Hata (MAPE)
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kullanıldı. Uygulama sonuçlarında aralık değerli zaman serilerinde yapay sinir ağlarının
üstünlüğü görülmektedir.

3. Metodoloji
3.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın iki amacı vardır. İlki, aralık değerli zaman serilerini ve bu zaman serilerinde
kullanılan yaklaşımları tanıtmayı amaçlamaktadır. İkincisi ise, tanıtılan yaklaşımları uygulamalarla
incelemeyi hedeflemektedir. Çalışmada deneysel bir araştırma yapılmıştır. Zaman serilerinin çeşitli
tahmin yöntemlerinin farklı kombinasyonları istatistiksel olarak karşılaştırılmış ve elde edilen sonuçlar
yorumlanmıştır. Bu çalışma karşılaştırmalı bir analiz çalışmasıdır.
3.2. Araştırmanın Önemi
Aralık değerli zaman serileri ile ilgili literatürde yabancı kaynakların mevcut olması ancak Türkçe
kaynakların yetersiz olması bu çalışmanın motivasyonunu oluşturmaktadır. Araştırma konusuna ilişkin
Türkçe literatürde bilimsel çalışmanın yapılmadığı tespit edilmiştir. Araştırma özellikle yeni bir
konunun tanıtılması üzerine olduğu için önem arz etmektedir.
3.3. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları
Bu çalışma, aralık değerli zaman serilerini ve bu zaman serilerinde kullanılan yaklaşımları
uygulamalarla karşılaştırmayı kapsamaktadır. Çalışmanın verileri 2000 ile 2004 yılları arasında
sınırlandırılmıştır. Verilerin güncel olmaması çalışmanın kısıtıdır.
4. Verilerin Analizi ve Bulgular
Çalışmada zaman serilerinin çeşitli tahmin yöntemlerinin farklı kombinasyonlarını istatistiksel
olarak karşılaştırılan deneysel bir araştırma yapılmıştır. Aralık değerli zaman serilerinin çözüm
yöntemleri incelenip çözüm yöntemlerinde kullanılan modelleme teknikleri araştırılmıştır. Günlük
bazda aralık değerli zaman serileri kullanılarak deneysel araştırmanın verileri aralık değerli zaman
serisi çözüm yöntemlerinden elde edilmiştir. Çalışmada kullanılacak seriler T.C. Merkez Bankası
internet sitesinden (Elektronik Veri Dağıtım Sistemi-EVDS) elde edilmiştir. Bu verilerden ilki 03 Ocak
2000-31 Aralık 2004 tarihleri arasındaki Altın Borsası İşlemleri I-İstanbul (İş günü, TL-ABD Doları)
serisinin en düşük (ABD/Ons) günlük verileridir. İkincisi 03 Ocak 2000-31 Aralık 2004 tarihleri
arasındaki Altın Borsası İşlemleri II-İstanbul (İş günü, TL-ABD Doları) serisinin en düşük (TL/Kg) günlük
verileridir. Üçüncüsü ise 03 Ocak 2000-31 Aralık 2004 tarihleri arasındaki Geçinme Endeksi (Ücretliler)
(1995=100) serisinin en düşük günlük verilerinden oluşmuştur. Bu veriler kullanılarak farklı yaklaşımlar
oluşturulmuş ve uygun modelleme teknikleri karşılaştırma için kullanılmıştır. Bu modelleme teknikleri
Karma Otoregresif Bütünleşik Hareketli Ortalama Süreci (ARIMA; Auto Regressive İntegrated Moving
Avarage), Yapay Sinir Ağları (Artificial Neural Networks), Holt Üstel Düzleştirme Yöntemi (Holt
Exponential Smooting Method) ve Melez Modeller (Hybrid Models)’ den oluşur. Çözümlemede gerekli
performans ölçütleri kullanılmıştır. Bunlar tahmin sonuçlarının doğruluğunu ölçen RMSE (Root Of Mean
Square Error = Hata Kareleri Ortalamasının Karekökü), MAPE (Mean Absolute Percentage Error = Mutlak
Hata Oranları Ortalaması) ve DA (Direction Accuracy = Yön Doğruluğu)’ dur. Bu zaman serilerinin
çözümlenmesinden elde edilen sonuçlar aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Tablo 1’ de Altın Borsası İşlemleri-I zaman serisi için yıllara göre sonuçlar elde edilmiştir.
Tablodaki ARIMA(1, 0, 0) Altın Borsası İşlemleri-I ‘in 2000 yılının en uygun ARIMA modelidir. Tabloya
bakıldığında ilk gözenin yorumu; 2000 yılında Altın Borsası İşlemleri-I zaman serisine Yaklaşım I
yöntemi uygulandığında ARIMA (1, 0, 0) yöntemi ile elde edilen RMSE değeri yani hata kareler
ortalamasının karekök değeri 124,333 olmaktadır. Tabloda yapay sinir ağları için her yılın minimum
mimarisi tespit edilmiş olup bu mimarilere uygun sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 1’ de 2000 yılının
minimum mimarisi (10-4-1) olup bu mimarinin giriş katmanındaki tabaka sayısı 10, gizli katmandaki
tabaka sayısı 4 ve çıktı katmanındaki tabaka sayısı ise 1 olmaktadır. Ayrıca tüm veriler için kullanılan
model aynı olup gizli tabaka aktivasyon fonksiyonunun lojistik ve çıktı tabaka aktivasyon
fonksiyonunun doğrusal olduğu model tercih edilmiştir. Melez Modeller yöntemi MM ile gösterilmiş
olup bu yöntem ARIMA’ nın uygun modeli ile yapay sinir ağının uygun modelinin birleşimi şeklindedir.
Başlangıçta verilere ARIMA modeli uygulanarak artıklar elde edilmiştir. Daha sonra artıklara yapay
sinir ağı modeli uygulanmıştır. Böylece uygun melez modeller elde edilmiştir.
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Tablo 2. Altın Borsası İşlemleri-I zaman serisi için yıllara göre sonuçlar
RMSE
124.333
127.505
126,747
120,394

MAPE
27.284
26.795
0,0018
0,0181

DA

94.674
94.087
137,074
117,402

13.757
13.261
0,0011
0,0198

0,3878
0,9388

115.129
117.292
222,425
167,122

16.303
16.998
0,0074
0,0214

0,5510
0,7551

112.036
118.540
159,679
141,298

10.640
10.837
0,0045
0,0175

93.437
97.651
128,776
136,035

5.723
6.293
6,00E-04
0,0227

2000

0,4082
0,5741
2001

2002

2003
0,4694
0,6531

5,10E-01
0,5510

2004

YAKLAŞIM2

YAKLAŞIM1

ALTIN BORSASI İŞLEMLERİ-I
2000
ARIMA (1, 0,0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(10-4-1)
MM: ARIMA (1, 0,0)+
YSA-(3- 8- 1)
2001
ARIMA(0, 1,1)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(7-1-1)
MM: ARIMA(0, 1,1)+
YSA(2-2-1)
2002
ARIMA(1, 0,0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(7-4-1)
MM: ARIMA(1, 0,0)+
YSA(4-1-1)
2003
ARIMA(0, 0,2)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(10-1-1)
MM: ARIMA(0, 0,2)+
YSA(7-3-1)
2004
ARIMA(0, 0,1)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(1-2-1)
MM: ARIMA(0, 0,1)+
YSA(5-1-1)

ARIMA(0, 0,0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(3-2-1)
MM: ARIMA(0, 0,0)+
YSA(3-4-1)
ARIMA(0, 1,9)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(10-5-1)
MM: ARIMA(0, 1,9)+
YSA(10-5-1)
ARIMA(0, 0,0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(2-1-1)
MM: ARIMA(0, 0,0)+
YSA(2-1-1)
ARIMA(0, 1,1)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(3-9-1)
MM: ARIMA(0, 1,1)+
YSA(3-9-1)
ARIMA(1, 0,2)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(2-4-1)
MM: ARIMA(0, 0,1)+
YSA(2-4-!)

RMSE
0,552
0,553
0,6896
0,9833

MAPE
77,542
88,532
0,0184
0,0144

DA

0,872
0,902
0,6627
0,6627

108,027
128,139
0,0085
0,0085

0,4490
0,4490

0,976
0,980
1,3270
1,3270

138,168
140,453
0,0141
0,0141

0,4694
0,4694

2,135
2,120
2,4743
2,4743

123,830
121,246
0,0119
0,0119

0,6735
0,6735

2,168
2,283
2,1823
2,1823

158,987
181,957
0,0092
0,0092

0,6122
0,6122

0,1837
0,1837

Tablo 2’de Altın Borsası İşlemleri-I zaman serisine Yaklaşım 1 ve Yaklaşım 2 yöntemi
uygulanmıştır. Yaklaşım 1’ de tüm yıllar incelendiğinde RMSE değerine göre ARIMA yönteminin diğer
yöntemlere göre daha doğru öngörüler verdiği görülmektedir. Aynı şekilde MAPE ve DA değerlerinin
kıyaslanması ile yapay sinir ağ yöntemi tercih edilir. Yaklaşım 2 yöntemine göre tüm yıllar ele
alındığında ARIMA yönteminin RMSE değeri daha iyi öngörüler vermiştir. MAPE ve DA değerlerinin
kıyaslanması ile yapay sinir ağları ile melez modellerin aynı sonuçlar verdiği görülmektedir.
Tablo 3. Altın Borsası İşlemleri-II zaman serisi için yıllara göre sonuçlar
RMSE
1037,585
1032,259
1,4421
1,2377

MAPE
3,824
3,114
0,0000
0,0000

4881,068
5112,288
6,2496
8,8336

25,118
23,960
0,0000
0,0000

7125,277
1032,259
7,4616
7,0031

29,436
3,114
0.0000
0,0000

8246,246
8280,553
1,3044
9,7412

33,064
31,246
0,0000
0,0000

8475,990
8800,637
7488,4000
8,7584

32,053
32,139
0,0070
0,0000

DA

2000

0,0005
0,0005
2001
0,0006
0,0008
2002
0.0006
0,0008
2003
0,0000
0,0006

0,5306
0,0006

YAKLAŞIM2

YAKLAŞIM1

ALTIN BORSASI İŞLEMLERİ-II
2000
ARIMA(1, 0, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(3-1-1)
MM:ARIMA(1,0,0)+
YSA-(5-1-1)
2001
ARIMA(2 0, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(1-3-1)
MM:ARIMA(2,0,0)+
YSA-(4-7-1)
2002
ARIMA(1, 0, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(5-7-1)
MM:ARIMA(1,0,0)+
YSA-(4-6-1)
2003
ARIMA(0, 0, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(10-10-1)
MM:ARIMA(0,0,0)+
YSA-(5-3-1)
2004
ARIMA(2, 0, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(4-3-1)
MM:ARIMA(2,0,0)+
YSA(5-3-1)

2004

ARIMA(1, 0, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(5-6-1)
MM: ARIMA(1, 0, 0)+
YSA-(4-4-1)
ARIMA(2 0, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(10-2-1)
MM: ARIMA(2 0, 0)+
YSA-(10-4-1)
ARIMA(1, 0, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(7-1-1)
MM: ARIMA(1, 0, 0)+
YSA-(7-1-1)
ARIMA(0, 0, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(5-5-1)
MM: ARIMA(0, 0, 0)+
YSA-(5-5-1)
ARIMA(2, 0, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(6-3-1)
MM: ARIMA(2, 0, 0)+
YSA-(1-1-1)

RMSE
20,943
22,005
21,1225
42,8711

MAPE
75,97
73,673
0,0046
0,0186

DA

60,073
60,912
32,8339
86,6335

175,722
227,811
0,0141
0,0144

0,2041
0,3265

47,176
47,678
55,9440
55,9440

150,784
150,113
0,0162
0,0162

0,4490
0,4490

60,392
64,170
29,0972
29,0972

246,582
213,133
0,0138
0,0138

0,2245
0,2245

57,550
61,563
48,7310
45,7527

119,528
137,067
0,0069
0,0191

0,4490
0,551

0,6122
0,4286

Tablo 3’te Altın Borsası İşlemleri II zaman serisine Yaklaşım 1 ve Yaklaşım 2 yöntemleri
uygulanmıştır. Yaklaşım 1’ de tüm yıllar incelendiğinde RMSE değerine göre Melez Modellerin daha iyi
öngörüler verdiği görülmektedir. Aynı şekilde MAPE değerlerinin kıyaslanması ile yapay sinir ağının ve
melez modellerin aynı öngörüler verdiği görülmektedir. DA değerlerinin kıyaslanması ile yapay sinir
ağlarının daha iyi öngörüler verdiği tespit edilmiştir. Yaklaşım 2 yöntemine göre tüm yılların RMSE
değerleri incelendiğinde yapay sinir ağları ve melez modellerinin aynı öngörüler verdiği
görülmektedir. MAPE ve DA değerlerinin incelenmesi sonucu yapay sinir ağlarının daha iyi öngörüler
verdiği görülmektedir.
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Tablo 4. Geçinme Endeksi zaman serisi için yıllara göre sonuçlar
GEÇİNME ENDEKSİ

2001

2002

YAKLAŞIM1

2003

2004

RMSE
39,321
39,324
7,3506

MAPE
0,593
0,626
0,0001

DA

4,3817

0,0217

0,0612

81,579
81,581
79,5601

0,698
0,923
0,0005

0,0204

256,8277

0,5108

0,0408

97,174
97,176
28,6787

0,563
0,573
0,0001

0,0204

12,6001

0,0216

0,0612

120,08
120,081
10,7957

0,446
0,443
0,0000

0,0204

8,2861

0,0281

0,0612

96,104
96,104
22,0028

0,364
0,365
0,0000

0,0204

21,7982

0,0201

0,0612

2000

0,0408

2001

2002

2003

YAKLAŞIM2

2000

ARIMA(0, 1, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(6-2-1)
MM: ARIMA(0, 1, 0)+
YSA(1-2-1)
ARIMA(0, 1, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(2-2-1)
MM: ARIMA(0, 1, 0)+
YSA(1-3-1)
ARIMA(0, 1, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(9-4-1)
MM: ARIMA(0, 1, 0)+
YSA(1-1-1)
ARIMA(0, 1, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(1-6-1)
MM: ARIMA(0, 1, 0)+
YSA(1-1-1)
ARIMA(0, 1, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(9-3-1)
MM: ARIMA(0, 1, 0)+
YSA(1-4-1)

2004

ARIMA(0, 1, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(1-1-1)
MM: ARIMA(0, 1, 0)+
YSA(1-1-1)
ARIMA(0, 1, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(1-1-1)
MM: ARIMA(0, 1, 0)+
YSA(1-1-1)
ARIMA(0, 1, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(1-5-1)
MM: ARIMA(0, 1, 0)+
YSA(1-5-1)
ARIMA(0, 1, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(1-2-1)
MM: ARIMA(0, 1, 0)+
YSA(1-5-1)
ARIMA(0, 1, 0)
HOLT YÖNTEMİ
YSA-(10-9-1)
MM: ARIMA(0, 1,0)+
YSA(10-9-1)

RMSE
15,037
15,086
1,2937

MAPE
97,858
99,968
0,0000

DA

1,2937

0,0251

0,0000

41,045
41,211
4,7112

97,742
98,947
0,0000

0,0000

47.112

0,0225

0,0000

28,389
28,434
4,0330

95,498
98,244
0,0171

0,0408

4,0330

0,0215

0,0408

6,553
6,579
1,6078

97,586
97,603
0,0187

0,0408

4,0330

0,0215

0,0408

12,125
12,125
6,9313

97,722
96,998
0,0194

0,0408

6,9313

0,0199

0,0408

0,0000

Tablo 4’ te Geçinme Endeksi zaman serisine Yaklaşım 1 ve Yaklaşım 2 yöntemleri uygulanmıştır.
Yaklaşım1’ de tüm yıllar incelendiğinde RMSE değerine göre melez modellerin daha doğru öngörüler
verdiği, MAPE ve DA değerlerinin incelenmesi sonucu yapay sinir ağları yönteminin daha doğru
öngörüler verdiği söylenebilir. Yaklaşım 2 yöntemine göre tüm yılların RMSE değerleri incelendiğinde
yapay sinir ağları ve melez modellerin aynı sonuçları verdiği söylenebilir. MAPE değerine göre Yapay
Sinir Ağlarının daha doğru sonuçlar verdiği ve DA’ ya göre ise Yapay Sinir Ağları ve Melez Modellerin
aynı sonuçları verdiği görülür. İncelediğimiz aralık değerli zaman serilerinde kullanılan yöntemler
arasında en yüksek öngörü doğruluğunu sağlayan yöntemin yapay sinir ağları olduğu söylenebilir.
Yapay sinir ağları veriler arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri öğrenip genelleme yapabilir. Bu sayede
karşılaşmadığı sorulara cevap bulabilir. Bu özellikleri nedeniyle yapay sinir ağları, öngörüde etkili bir
yöntem olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar, dikkate alındığında; yapay sinir
ağı modellerinin diğer yöntemlerle kurulan modellere göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir.
5. Sonuç
Bu çalışma karşılaştırmalı bir analiz çalışmasıdır. Çalışmada zaman serilerinin çeşitli tahmin
yöntemlerinin farklı kombinasyonlarını istatistiksel olarak karşılaştırılan deneysel bir araştırma
yapılmıştır. Günlük bazda üç gerçek zaman serisi ele alınmıştır. Çalışmada dört model ele alınmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, yapay sinir ağlarının en iyi sonuçları verdiği tespit edilmiştir. Yani yapay
sinir ağlarının geleneksel modellere ve oluşturulan melez modele göre daha iyi sonuçlar verdiği tespit
edilmiştir. Gelecek çalışmalarda farklı zaman serileri kullanılarak benzer analizler yapılabilir.
Ülkemizde yapay sinir ağları ve geleneksel yöntemler ile ilgili az sayıda çalışmanın mevcut olduğu
bilinmektedir. Ayrıca aralık değerli zaman serileri ve aralık değerli zaman serilerinde kullanılan
yaklaşımlarla ilgili çalışmaların yetersiz olması da bu çalışmayı önemli kılmaktadır. Yapay sinir
ağlarında bir sistematik olmamasına rağmen, hâlâ bu yöntemin en önemli teknikler arasında olması
da şaşırtıcıdır.
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Temel Eğitim
Primary Education
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İlkokul Ders Kitaplarında Yetişkinlere Yönelik Metinler
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi, Türkiye, firdevs.gunes@gmail.com
Özet: Okuma doğuştan gelen bir beceri değildir. Okullarda sistemli eğitim çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle
öğrenilmektedir. Uzun ve yoğun çabaları gerektiren bu süreçte bazı çocuklar zorluk çekmekte, gerekli okuma
becerilerini kazanamamaktadır. Araştırmalar bu sorunun öğrencilerin okumaya ilgi duymaması, metinlerin
öğrenci düzeyine uygun olmaması gibi nedenlerden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Bu durumu önlemek için
ders kitaplarında metin seçimi üzerinde önemle durulmaktadır. Seçilen metinlerin ilgi çekici ve öğrenci düzeyine
uygun olması okuma işlemini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle metinlerin öğrencinin ilgisine yönelik, düşünme,
anlama, sorgulama, araştırma, değerlendirme gibi becerileri geliştirici özellikte olması gerekmektedir. Öğrenci
düzeyine uygun metinler öğrenme, anlama ve hatırlamayı kolaylaştırmakta, dil ve zihinsel becerileri geliştirici
olmaktadır. Bu anlayıştan hareketle ilkokul Türkçe ders kitaplarındaki metinler ele alınmıştır. Bu metinlerin
öğrenci ilgisine ve düzeyine uygun seçilme durumu, içeriği ve uzunluğu incelenmiştir. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından 2019-2020 öğretim yılında okutulan ilkokul 1 ve 2.sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinler örneklem
olarak alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır.
Araştırma sonunda ders kitaplarında verilen bazı metinlerin çocuklara değil yetişkinlere yönelik olduğu ortaya
çıkmıştır. Yetişkinlere yönelik hazırlanan bu metinlerin yeterince anlaşılmadığı görülmüştür. Metinlerin öğrenci
ilgi ve düzeyine uygun seçilmesi önerilmiştir
Anahtar Sözcükler: Metinler, ilkokul, öğrenci, yetişkin.

Texts for Adults in Primary School Textbooks
Abstract: Reading is not an innate skill. It is learned through systematic educational studies and various
activities in schools. In this process, that requires long and intense efforts, some children have difficulties and
cannot acquire the necessary reading skills. Research reveals that this problem is caused by the students' not
being interested in reading, the texts are not suitable for the student level. In order to prevent this situation,
the text selection is emphasized in textbooks. The fact that the selected texts are interesting and appropriate
for the student level facilitates the reading process. For this reason, the texts should be capable of developing
skills such as thinking, understanding, questioning, researching and evaluating the interests of the student. Texts
suitable for student level facilitate learning, understanding and remembering, and develop language and mental
skills. Based on this understanding, the texts in the Turkish textbooks in primary school were discussed. The
selection, content and length of these texts in accordance with student interest and level were examined. The
texts in the first and second grade Turkish textbooks taught by the Ministry of National Education in the 20192020 academic year are taken as samples. In the research, document analysis method, one of the qualitative
research methods, was used. At the end of the research, it was seen that a significant part of the texts given in
the textbooks were directed at adults, not children. It has been observed that texts intended for adults are not
well understood. It is suggested that the texts should be selected according to the student's interest and level.
Keywords: Texts, primary school, student, adult.
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1. Giriş
Bilgi çağını yaşayan dünyamızda, eğitimin amacı insanların bireysel, sosyal ve ekonomik yönden
gelişmesini sağlamaktır. Bireysel gelişme, dil, zihin, sosyal ve fiziksel gelişmeyi içermektedir. Zihinsel
gelişme ise bilgi ile olmaktadır. Bilgiye ulaşabilen ve kullanabilen birey kendini sürekli geliştirmekte
ve güç kazanmaktadır. Bilginin yokluğu ya da eksikliği bireyi güçsüz kılmakta ve olumsuzluklara
sürüklemektedir. Bu durumu önlemek için eğitim çalışmalarına ağırlık verilmekte, bireylerin dil,
zihinsel, sosyal ve duygusal becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır.
Günümüzde dil becerilerini geliştirmenin çeşitli yolları vardır. Ancak en etkili yolu okumadır.
Okuma, metindeki bilgileri alma, anlama, kavrama, keşfetme, sorgulama ve öğrenmedir. Daha geniş
anlamda okuma, bir dilin harflerini tanıma, seslerle harfleri birleştirerek zihinde düzenleme, bunlara
anlam ekleme, bir metnin içindeki bilgileri alma, anlama, inceleme, sorgulama, karşılaştırma, çıkarım
yapma, öğrenme vb. olarak açıklanmaktadır (Güneş,2017; Larousse,2016). Bu işlemler üç temel
ögenin karşılıklı etkileşimine dayalı gerçekleşmektedir. Bunlar okuyucu, okuma ortamı ve metin
olmaktadır.
Okuma sürecinin temel ögesi metindir. Bir yazının anlamını bulmak, yorumlamak ve zihne
yerleştirmek için okunan metnin nitelikli olması gerekmektedir. Metin, dille oluşturulan anlamlı bir
örüntü veya bütün olarak açıklanmaktadır. Geçmişten günümüze kadar dil öğretim sürecinde metinler
önemli bir araç olmakta ve temel kaynak olarak verilmektedir. Bu nedenle dil öğretiminde yaklaşım,
model, yöntem ve tekniklerin yanında metinlere de çok önem verilmektedir. Metin, öğrencilere model
veya örnek olarak sunulmakta ve özel bir destek olarak kabul edilmektedir. Ayrıca öğrencilere kelime
öğretme, metni araştırma, anlamını keşfetme, çıkarım yapma gibi becerileri geliştirme açısından
önemli görülmektedir. Eğitim sürecinde öğrencinin metinleri dikkatle okuması, tekrar tekrar
incelemesi, anlam derinliğine inmesi, zihnine yerleştirmesi ve üst düzeyde yararlanması
beklenmektedir (Cuq ve Gruca, 2005).
Metin, bilgi, duygu ve düşüncelerin çeşitli biçim, anlatım ve noktalama özelliklerine göre
yerleştirildiği yapılardır. Bu yapılara yerleştirme işlemi peş peşe sıralama şeklinde değil, mantıklı bir
düzenleme ile gerçekleştirilmektedir. Yani metinde kelime, cümle ve paragraf rast gele değil, belirli
bir düzen ve sıra içinde, dil bilgisi kuralarına uygun olarak yapılandırılmaktadır. Bu işlem sonucu,
birbirini izleyen cümleler, sözler ve görsellerden oluşan anlamlı yapılar ortaya çıkmaktadır. Yazar ile
okuyucu arasında bilgi akışını kolaylaştırmak ve zihinsel etkileşimi sağlamak için bilgi ve düşüncelerin
mantıklı bir sıralaması yapılmaktadır. Okuyucunun metindeki bilgilerin nasıl düzenlendiğini bilmesi,
bunları bilinçli olarak izlemesi, metni daha kolay anlamasını ve zihnine yerleştirmesini sağlamaktadır
(Güneş,2013).
Dil öğretiminde metinler dil, zihinsel ve sosyal becerileri geliştirmek için bir araçtır. Yani
öğrencilere çeşitli becerileri kazandırmak için kullanılmaktadır. Bir başka ifadeyle metin amaç değil,
öğrencilerin dinleme, okuma, yazma, konuşma, görsel okuma ve sunu gibi dil becerilerini geliştirmek
için araç olmalıdır. Öğrencinin zihinsel becerileri geliştirmek için metni anlama, üzerinde düşünme,
çıkarımlar yapma, sorgulama, değerlendirme vb. işlemler yapılmalıdır. Anlama inceleme, seçim
yapma, bir karara varma, yorumlama, analiz-sentez yapma ve değerlendirme gibi çeşitli zihinsel
etkinlikleri gerektirmektedir. Anlama sürecinde öğrenci ön bilgileri ışığında metinde sunulan bilgileri
incelemeli, onlar üzerinde düşünmeli ve zihninde yapılandırmalıdır. Bu nedenle metni anlama
çalışmalarına ağırlık verilmektedir.
Türkçe ders kitaplarında verilecek metinler iyi seçilmeli, öğrencilerin ilgi ve düzeylerine uygun
olmalıdır. Metinlerde verilen mesajlar öğrencinin anlayabileceği ve kavrayabileceği içerikte olmalıdır.
Eğitici bir metin öğrencinin zihninde sadece etki bırakmakla kalmaz aynı zamanda öğrenmeyi ve
anlamayı da kolaylaştırmaktadır. Metin seçiminde okunacak metnin ilgi çekici olması da önemli
olmaktadır. İlginç bir kitap ya da metin aynı güçlük düzeyindeki diğer bir kitap ya da metne göre
öğrenciye daha kolay görünmekte ve daha çabuk okunmaktadır. Öğrencilere uygun metin seçmek ve
ilgi çekici metinler bulmak için çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu konuda Georges Henry, G.De
Landsheere ve Rudolf Flesch tarafından yapılan araştırmalar ilginçtir. Bu araştırmalarda metinde
kullanılan özel isimler ve hitaplar, hayret ifadeleri, karşılıklı konuşma cümleleri, öğrencinin duygu ve
düşüncelerine yönelik cümleler, metinlerin ilgici çekici olmasını sağladığı saptanmıştır. Araştırmacılar
metin seçiminde bu tür özelliklere dikkat edilmesini önermektedir (Güneş,2002).
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Ülkemizde öğrencilere verilen metinlerde bu özelliklere dikkat edilmekte midir? Öğrenci ilgi ve
düzeyine uygun metinler seçilmekte midir? Bu anlayıştan hareketle Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
2019-2020 öğretim yılında okutulan 1 ve 2. Sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin incelenmesi
amaçlanmıştır. Metinler içerik, uzunluk, öğrenci ilgi ve düzeyine uygunluk, eğitsel ve bilimsel
kurallara uygunluk gibi çeşitli yönlerden ele alınmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır;
Türkçe 1. ve 2. Sınıf ders kitaplarında verilen metinlerin;
1.1. İçeriği ve uzunluğu nedir?
1.2.Öğrenci ilgisine ve düzeyine uygunluğu nedir?
1.3. Eğitsel ve bilimsel kurallara uygunluğu nedir?
2. Yöntem
Bu araştırmada öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek amacıyla Türkçe ders
kitaplarında verilen metinlerin bazı özellikleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla 2019-2020 eğitim öğretim
yılında kullanılan 1.ve 2. sınıf Türkçe ders kitaplarındaki metinler ele alınmıştır. Böylece devlet ve
özel yayınevi tarafından hazırlanan 2’si 1. sınıf, 2’ si de 2. sınıf olmak üzere 4 Türkçe ders kitabı
incelenmiştir.
Tablo 1. Tema ve Metinlerin Sayısı
Kitaplar
1.Sınıf
Tema S. Metin S.
1
MEB kitabı
4
20
2
Özel yayınevi kitabı
4
20
Toplam
8
40

2. Sınıf
Tema S. Metin S.
8
40
8
40
16
80

Tema S.
12
12
24

Toplam
Metin S.
60
60
120

Bilindiği gibi 1. sınıf Türkçe ders kitaplarında 4 tema, 2. Sınıf Türkçe ders kitaplarında ise 8 tema
bulunmaktadır. Her temada 4 metin verilmekte, bu metinlerin 3’ü okuma 1’i dinleme/ izleme
metnidir. Serbest okuma metinleriyle birlikte 2. sınıf ders kitabında toplam 40 metin, 1 sınıf kitabında
ise 20 metin bulunmaktadır. Tablo 1’ de görüldüğü gibi araştırmada 24 temadaki toplam 120 metin
genel olarak incelenmiş, her biri biçim, tür ve içerik yönüyle incelenerek tablolara aktarılmıştır.
Ardından eğitsel ve bilimsel kurallara uygunluk yönünden değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular
aşağıda verilmiştir.
3.Bulgular ve Yorumlar
Araştırmada ilkokul 1. ve 2. Sınıf Türkçe ders kitaplarında verilen metinler çeşitli yönlerden
incelenmiştir. İncelemede metinlerin biçim, içerik tür ve yapı özellikleri ele alınmıştır. Araştırma
sonunda elde edilen bulgular araştırma soruları sırasına göre verilmiştir.
3.1. Biçimle ilgili bulgular: Araştırmada ders kitaplarında yer alan 120 metin tür, uzunluk gibi
biçimsel yönlerden incelenmiştir. Elde edilen bulgular Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 2. Metin türleri ve sayısı

Metin türü
Öyküleyici metin
Bilgilendirici metin
Şiir
Toplam

Sayı
48
40
32
120

%
40.0
33.4
26.6
100

Tablo 2’de görüldüğü gibi metinlerin % 40’ı öyküleyici, %33’ü bilgilendirici, %27’si de şiir
olmaktadır. İlkokul 1. ve 2.sınıf Türkçe ders kitabında öyküleyici metinlerin fazla olması ilkokula yeni
başlayan ve okuma becerilerini henüz geliştirmeye başlayan öğrenciler için yararlı bir uygulamadır.
Metinlerin uzunluklarına ilişkin bulgular ise Tablo 3’te gösterilmektedir.
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Tablo 3. Metinlerin uzunluğu
Metinler
Öyküleyici metin
Bilgilendirici metin
Şiir
Toplam

Sayı
48
40
32
120

Sayfa s.
1-7 sayfa
1-3 sayfa
1-2 sayfa

Tablo 3’ te görüldüğü gibi araştırmada incelenen 120 metnin %40’ını oluşturan öyküleyici metinler
oluşturmakta ve bunlar ortalama uzunluğu 1-7 sayfa arasında değişmektedir. Geriye kalan
bilgilendirici metinlerin uzunluğu 1-3- sayfa arasında yani kısa olmaktadır. Şiirler ise genellikle bir
sayfa civarında bulunmaktadır. Bu sonuçlardan hareketle ders kitaplarında verilen metinlerin % 60’ı
yani yarıdan fazlası kısa metinlerden oluşmaktadır. İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri için bu uzunluklar
uygun görülmektedir.
3.2. İçerikle ilgili bulgular: Araştırmada 120 metin içerik ve anlam yönünden incelenmiştir.
İçerik yönünden elde edilen bulgular Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Metinlerin içeriği
Metin içeriği
Yetişkinlere yönelik metinler
Öğrenci ilgisine ve düzeyine uygun olmayan metinler
Düzeye uygun metinler
Toplam

Sayı
20
17
83
120

%
16.6
14.2
69.2
100

Tablo 4’te görüldüğü gibi Türkçe 1 ve 2. sınıf ders kitaplarında verilen metinlerin %16.6’sı yani
dörtte birine yakını yetişkinlere yöneliktir. Geriye kalanların %14.2’i, yani beşte biri öğrenci ilgisine
ve düzeyine uygun olmayan metinlerdir. Metinlerin önemli bir bölümü yani %70’i öğrenci düzeyine
uygun olarak değerlendirilmiştir. Bir başka ifadeyle metinlerin 30.8’i öğrenciye değil yetişkinlere
yöneliktir. Buradan ders kitaplarındaki metinlerin içerik yönüyle iyi seçilmediği görülmektedir. Okula
yeni gelen ve Türkçe dil becerilerini geliştirmeye çalışan öğrencilere bu tür metinlerin verilmesi
eğitsel kurallara uygun değildir. Örneğin MEB tarafından hazırlanan Türkçe 1. ve 2. sınıf ders
kitabındaki bazı tekerlemeler aşağıda verilmiştir. Bunların hepsi yetişkinlere yöneliktir.
Elma attım havalandı,
Yere düştü yuvarlandı,
Yavrum uykudan uyandı,
Ninni yavrum,
Ninni yavrum!
Sayfa 177

Yetişkinlere Yönelik Tekerlemeler
Fış fış kayıkçı,
UYKU
Kayıkçının küreği,
Uyu uykun tatlı olsun.
Tıp tıp eder yüreği,
Ninni yavruma ninni.
Akşama fincan böreği, İyi uykular seni bulsun.
Yavrum yesin büyüsün. Ninni yavruma ninni.
Tıpış tıpış yürüsün. Sayfa 180
Sayfa 188

Yine incelenen kitaplarda öğrenciye uygun olmayan bazı tekerlemeler vardır. Bunlardan iki örnek
aşağıda verilmiştir.
Top olsa tutulmaz,
Simit olsa yutulmaz.
Fısıl fısıl fısıldar,
Sayılara sayı katar.
Adı sıfırdır, sıfır.
Zıpır mı zıpır.
Sayfa 202

Öğrencilere Uygun Olmayan Tekerlemeler
Ormandaki hayvanlar “çatlak patlak
olimpiyatı” nı düzenlediler.
Çatlak patlak,
Yusyuvarlak.
Kremalı börek.
Sütlü çörek.
Çek dostum çek,
Arabanı yoldan çek.
Çek çek amca,
Burnun kanca.
Al sana bir bulmaca.
Bulmaca kaç para?
Veriyorum 5 parça,
1,2,3,4,5.
Sayfa 32- 33
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Yukarıda da görüldüğü gibi MEB tarafından hazırlanan Türkçe 1. Sınıf ders kitabında öğrencilere
argo kelimelerden oluşmuş metinler verilmiştir. Bu metinlerde “zıpır mı zıpır, çatlak patlak, çek
dostum çek, arabanı yoldan çek, çek çek amca, burnun kanca, gibi ifadelerin verilmesi uygun
görülmemiştir.
Araştırmada incelenen MEB Türkçe 1. sınıf ders kitabında yetişkinlere yönelik metinlerden bazı
örnekler aşağıda verilmiştir.
Yetişkinlere Yönelik Metinler
BEBEROBO
Anneler babalar müjde! İcat Taci’nin bu yepyeni projesiyle kendinize daha fazla
zaman ayırabileceksiniz. Bebeğiniz artık emin ellerde. Siz huzur içinde işlerinizle
meşgul olabilir, deliksiz uykular uyuyabilirsiniz.
1.Yandığında üzerindeki desenleri dönerek duvara yansıtan ve ninni söyleyen gece
lambası,
2. Bebek ağladığında ve beşikten firar ettiğinde anneye seslenen hoparlör sistemi,
3. Ahtapot kollar(Alt değiştirme,gazını alma,besleme,oynatma işlerini yapar),
4. Annenin istediği zaman bebeği ile uzaktan iletişim kurmasını sağlayan ekran,
5. Yedek besin deposu,
6.Yangın çıkışı,
7.Oyuncak kutusu,
8.Kirli ve temiz bez dolabı,
9.Bebek ağladığında sallanan beşik.
Yahya Alakay Sayfa 131
Etkinlik Soruları
Okudum anladım
1.Beberobo bebeğin bezini nasıl değiştiriyor?
2.Anne bebeği ile nasıl iletişim kuruyor?
3.Bebek firar ederse annenin nasıl haberi oluyor?
4. Beşik ne zaman sallanıyor?
5.Sizce beşikte neden besin deposu vardır?
Yukarıda görüldüğü gibi BEBEROBO metni, çocukları değil yetişkinleri ilgilendiren bir içeriğe
sahiptir. Metinle ilgili etkinlik soruları da yetişkinlere yöneliktir. Metinde “bebek firar ederse” gibi
öğrencilerin güzel Türkçe öğrenmelerine katkı sağlamayan ifadeler kullanılmıştır. Yine aşağıda
öğrencilere uygun olmayan ve yetişkinlere yönelik bir metin ile şiir örneği verilmiştir.
Öğrencilere Uygun Olmayan Metinler
HELVANIN KOKUSU
Nasrettin Hoca Konya’da geziyordu. Burnuna mis gibi helva kokusu geldi. Helvayı öyle
severdi ki!
Yavaşça dükkâna yanaştı. Tezgâhtaki yeni pişmiş helva kokusunu içine çekti. O sırada
dükkân sahibi göründü. Adam, Hoca’nın karşısına geçip bağırmaya başladı:
“Sen benim helvamı öyle bedavadan koklayamazsın, çık dışarı!”
Helvacı elini uzatmış, para bekliyordu. Nasrettin Hoca hiç sesini çıkarmadan para
kesesini çıkardı.
Para kesesini şöyle bir iki salladı. Helvacı, bunun ne demek olduğunu sorunca Hoca:
“Eee! Helvanın kokusuna paranın şıngırtısı yeter.” dedi.
Sayfa 201
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Yetişkinlere Yönelik Şiir
YAVRUM
Ey ömrümün güneşi,
Uyu da, büyü yavrum.
Sensin gönlümün eşi,
Uyu da, büyü yavrum,
Ne tatlıymış bu hayat,
Her şeye değer kat kat,
Gel de kucağıma yat,
Uyu da, büyü yavrum.
Annen, baban, milletin,
Vatanın, memleketin,
Bekler cumhuriyetin,
Uyu da, büyü yavrum.
Ali Osman ATAK Sayfa 22
Yukarıdaki metinlerde de görüldüğü gibi 1. ve 2. sınıf Türkçe ders kitaplarında öğrencileri değil
yetişkinleri ilgilendiren metinler verilmiştir. İlkokul öğrencilerine uygun olmayan metinlerle
öğrencilerin dil ve zihinsel becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Metinlerdeki bazı ifadeler ise
öğrenciler için sakıncalı durumdadır. Kısaca bu metinlerin öğrencilere verilmesi eğitsel ve bilimsel
kurallara uygun değildir.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmada 24 temada yer alan 120 metin incelenmiştir. Araştırma sonuçları genel olarak
değerlendirildiğinde; ilkokul 1. ve 2. sınıf Türkçe ders kitaplarında verilen bazı metinlerin biçim, tür
ve içerik yönüyle öğrencilerin dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirici nitelikte olmadığı
görülmektedir. İlkokul 1. ve 2. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin % 40’ı öyküleyici,
%33’ü bilgilendirici, %27’si de şiir olmaktadır. Öyküleyici metinlerin fazla olması ilkokula yeni başlayan
ve okuma becerilerini henüz geliştirmeye başlayan öğrenciler için yararlı görülmektedir. Metinlerin
uzunluğuna gelince, Türkçe ders kitaplarında verilen metinlerin % 60’ı yani yarıdan fazlası kısa
metinlerden oluşmaktadır. İlkokul 1. ve 2. sınıf öğrencileri için bu uzunluklar uygun olmaktadır.
İçerik yönüyle ele alındığında Türkçe 1 ve 2. sınıf ders kitaplarında verilen metinlerin % 16.6’sı
yetişkinlere yöneliktir. Geriye kalanların % 14.2’i öğrenci ilgisine ve düzeyine uygun olmayan
metinlerdir. Bir başka ifadeyle metinlerin 30.8’i öğrenciye değil yetişkinlere yöneliktir. Buradan ders
kitaplarındaki metinlerin içerik yönüyle iyi seçilmediği ortaya çıkmaktadır. Yine MEB tarafından
hazırlanan Türkçe 1. sınıf ders kitabındaki metinlerde “zıpır mı zıpır, çatlak patlak, çek dostum çek,
arabanı yoldan çek, çek çek amca, burnun kanca” gibi ifadeler bulunmaktadır. Öğrencilerin güzel
Türkçe öğrenmelerine zarar verecek bu tür ifadelerin kullanılması anlaşılamamıştır. Ayrıca metinlerin
nitelik yönüyle çeşitlilik ve zenginlik içermediği, etkileşim ve sosyal yapılandırıcı yaklaşımın eğitim
ilkelerine dikkat edilmediği, öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmadığı
görülmektedir.
Sonuç olarak öğrencilerin uygun olmayan metinlerle dil ve zihinsel becerilerini geliştirmelerinin
güç olduğu ortaya çıkmaktadır. PISA araştırmalarında da bu durum açıkça görülmektedir. Oysa
metinlerin öğrencinin ilgisine ve düzeyine uygun seçilmesi gerekmektedir. Eğer metin çok basit
düzeyde olursa öğrenci sıkılmakta, çok zor ise cesaretsizliğe düşmektedir. Hep aynı düzeyde ise
çalışmalar sıradanlaşmakta, dil ve zihinsel becerilerin gelişimine katkı sağlamamaktadır. Bu anlayışla
incelen metinlerin önemli bir bölümünün öğrencilerin düzeylerine uygun ve ilgilerini çekecek nitelikte
olmadığı görülmektedir. Kısaca Türkçe 1.ve 2. sınıf ders kitaplarında metin seçme, uygulama ve
değerlendirme çalışmalarına gereken önemin verilmediği, metinlerin rastgele seçildiği sonucuna
ulaşılmıştır. Öğrencilere güzel, doğru ve etkili bir Türkçe öğretmek için öğretmen ve yazarların
metinleri seçme, uygulama ve değerlendirme süreçlerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
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İlkokuma Yazma Kitaplarındaki Tekerlemeler
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi, Türkiye, firdevs.gunes@gmail.com
Özet: Tekerlemeler çocukları eğlendiren, dil, zihinsel ve duygusal becerilerinin gelişimine katkı sağlayan
kısa metinlerdir. Masal tekerlemesi, oyun tekerlemesi, zor tekerlemeler gibi çeşitli türleri vardır. Çocukların
severek söylediği bu metinlere sadece ülkemizde değil, tüm dünyada ilkokul kitaplarında yer verilmektedir.
Özellikle ilkokuma yazma öğretiminde öğrencinin sesleri tanıma, ayırt etme ve seslerle harfleri ilişkilendirme
çalışmalarında önemli bir araç olmaktadır. Bu nedenle ilkokul ders kitaplarında tekerlemelere yer verilmektedir.
Tekerleme seçiminde sadece ses, hece ve kelimelere değil anlama da dikkat edilmektedir. Ayrıca tekerlemenin
eğitsel olması ve bir konuya dikkat çekmesi üzerinde de durulmaktadır. Öğrenci düzeyine uygun ve kolay söylenen
tekerlemeler öğrenme, anlama ve hatırlamayı kolaylaştırmakta, dil ve zihinsel becerileri geliştirici olmaktadır.
Bu anlayıştan hareketle ilkokuma yazma kitaplarında verilen tekerlemeler içerik ve anlam yönüyle incelenmiştir.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 öğretim yılında okutulan ilkokuma yazma ders kitaplarındaki
tekerlemeler örneklem olarak alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemi
kullanılmıştır. Araştırma sonunda ders kitaplarındaki tekerlemelerin önemli bir bölümünün sese dayalı seçildiği
ve anlamsız olduğu görülmüştür. Öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerine katkı getirici, bilimsel ilkelere dayalı
eğlenceli ve ilgi çekici tekerlemelerin seçilmesi önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Tekerlemeler, ilkokul, öğrenci.

Rhymes in Literacy Textbooks
Abstract: Nursery rhymes are short texts that entertain children and contribute to the development of
language, mental and emotional skills. There are various types such as fairy tale rhymes, game rhymes, and
difficult rhymes. These texts, which children say fondly, are included in primary school books not only in our
country but all over the world. Especially in teaching basal reading and writing, it becomes an important tool for
students to recognize and distinguish sounds and to associate letters with sounds. For this reason, rhymes are
included in primary school textbooks. Not only sounds, syllables and words, but also meaning is taken into
consideration in the selection of rhymes. It is also emphasized that the rhyme is educational and draws attention
to a subject. Rhymes that are suitable for the level of the student and easily pronounced facilitate learning,
understanding and remembering, and improve language and mental skills. Based on this understanding, the
rhymes given in basal reading and writing textbooks were examined in terms of content and meaning. The nursery
rhymes in the primary reading and writing textbooks taught by the Ministry of National Education in the 20192020 academic year were taken as a sample. Document analysis method, one of the qualitative research methods,
was used in the research. At the end of the research, it was seen that a significant part of the rhymes in the
textbooks were selected based on sound and were meaningless. It has been suggested to choose fun and
interesting rhymes based on scientific principles that contribute to students' language and mental skills.
Keywords: Rhymes, elementary school, student.
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1. Giriş
Eğitimin temelini İlkokuma yazma öğretimi oluşturmaktadır. Bu temel öğrencilerin hem gelişimini
hem de geleceğini etkilemektedir. Bunun için ilkokuma yazma öğretimi üzerinde önemle durulmakta,
geliştirilecek beceriler, uygulanacak yöntem ve teknikler, ile materyaller bilimsel çalışmalara dayalı
belirlenmektedir. Bu çalışmalarda üç temel bileşene ağırlık verilmektedir. Bunlar dil, öğretmen ve
öğrenci olmaktadır. Dil, ilkokuma yazma öğretiminde öğrencilere öğretilen içeriktir. Öğretmen dille
ilgili bilgi ve becerileri kazandıran, kişidir. Öğrenci ise okuma yazmayı öğrenen, dil ve zihinsel
becerilerini geliştiren kişidir.
Dilin etkili ve hızlı öğretilmesini sağlamak, ilkokuma yazma öğretiminin niteliğini artırmak için
çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırmalarda iki konu üzerinde önemle durulmaktadır. Birincisi
öğretilen dilin yapısal özelliklerini dikkate almak, ikincisi ise dilde sık kullanılan ses, harf, hece ve
kelime gibi ögelere öncelik vermektir. Her dilde bazı ses/harf, hece, kelime gibi ögeler diğerlerinden
sık tekrarlanmaktadır. Çocuklar sık duydukları ses, harf ve heceleri daha kolay tanımaktadır. Bunlar
sözlü dilde sık tekrarlandığı için önceden çocuğun zihnine yerleşmektedir. Çocuk bunları ilkokuma
yazma öğretim sürecinde görür görmez tanımakta ve daha kolay öğrenmektedir. Ayrıca dili etkili
kullanmayı sağlamakta, çocuklar zihin enerjisini anlamaya yöneltmektedir. Böylece çoğu ülkede dilde
sık kullanılan ögelere dayalı ilkokuma yazma öğretim anlayışı uygulanmaktadır (Dufeu,2001). Bu
anlayışla ilkokuma yazma öğretiminde çocuklara dilde sık kullanılan ögeleri içeren tekerleme, bilmece
gibi etkinlikler verilmektedir.
İlkokuma yazma öğretimi çocuklar için zor ve uzun bir süreçtir. Bu süreci zevkli hale getirmek,
çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlamak amacıyla derslerde masal, hikâye, bilmece, bulmaca,
tekerleme gibi etkinlikler verilmektedir. Bunlar içinde tekerlemelerin ayrı bir önemi vardır.
Tekerlemelerden hem oyun hem de eğitim amaçlı yararlanılmaktadır. Çocukların dil, zihinsel ve sosyal
becerilerini geliştirmeye önemli katkılar sağlamaktadır. Ayrıca sosyalleşme, kendilerine güvenme ve
okul çalışmalarına güdülemede tekerlemeler önemli roller oynamaktadır. Özellikle ilkokuma yazma
öğretimi, Türkçe, matematik gibi derslerde temel becerileri geliştirmek için tekerlemelerden
yararlanılmaktadır. Bu nedenle derslerde çeşitli tekerlemelere yer verilmektedir.
Tekerleme, çocuk oyunlarında, günlük yaşamda ve bazı edebi ürünlerde kullanılan ölçülü ve
kafiyeli sözlerdir. Tekerleme Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlükte; “Tekerleme işi, hazır
basmakalıp söz, Birbiriyle uyumlu hazır söz kalıbı, masalların genellikle başında kullanılan “Bir
varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde” gibi uyaklı giriş veya ara sözler,” vb.
olarak açıklanmaktadır (TDK,2020). Böylece tekerleme, hem çocuk hem de yetişkinler tarafından
söylenen birbiriyle uyumlu hazır söz kalıpları olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yabancı kaynaklarda ise tekerlemeler daha çok çocuklara yönelik ele alınmaktadır. Örneğin
Larousse Sözlüğünde tekerleme; basit ve ritmik çocuk şiirleri, hece sayısı belirli, kolay ezberlenen
çocuk şarkıları, çocuklar tarafından oyunda eş veya ebe gibi rol alacakları belirlemek için söylenen
sözler, olarak verilmektedir (Larousse,2020). Eğitim sözlüklerinde ise tekerleme “oyunda belirli bir
rol alacak kişiyi belirtmek için kullanılan veya söylenen çocuksu şarkılar" olarak açıklanmaktadır (Cuq,
2003). Görüldüğü gibi tekerleme daha çok çocuklara yönelik şiir, şarkı, sesler ve kelimelerle oynanan
oyun, kafiyeli ve ritmik sözler, oyunda ebeyi belirlemek için söylenen çocuksu şarkılar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Çeşitli türleri var, ancak içlerinde en yaygın olanı çocuk tekerlemeleridir.
Çocuk tekerlemeleri, benzer ses, hece ve kelimelerin tekrarıyla oluşan ve kulağa hoş gelen
sözlerdir. Bunlar çeşitli melodilere ve içeriğe sahip zengin bir metin kaynağı oluşturmaktadır. Kısa
olması, sözel ritmi, eş ve zıt sesleri içermesi nedeniyle ilkokuma yazma öğretimi derslerinin önemli
bir aracıdır. Öğrencilerin sesleri tanıması, seslerle harfleri ilişkilendirmesi ve dil becerilerinin
gelişimine katkı sağlamaktadır (Danielson, 2000). Çoğu ülkede öğrencilere sesleri öğretirken
tekerlemelerden yararlanılmaktadır. Sözlerinin kısa olması, benzer ses, hece ve kelimelerin
tekrarlanması nedeniyle çocuklar tarafından kolay öğrenilmekte ve söylenmektedir. Bu nedenle
ilkokuma yazma öğretimi ve dil derslerinde sık kullanılmaktadır. Son yıllarda yabancı dil derslerinde
de yararlanılmaktadır (Güneş, 2020).
Çocuk tekerlemelerinde sözlerin yanı sıra anlam da önemli olmaktadır. Bilindiği gibi çocuk
tekerlemelerinde genellikle ses ve kelimelere ağırlık verildiğinden anlam ikinci planda kalmaktadır.
Bazı tekerlemelerde mantıklı bir anlam, içerik veya süreç bulunmamaktadır. Bu duruma dil öğretim
sürecinde dikkat edilmektedir. İlkokul ders kitaplarında olabildiğince anlamlı tekerlemelere yer
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verilmektedir. Çünkü çocuklar tekerlemelerle eğlenmekte, düşünmekte, dil ve düşünce ilişkisini
keşfetmekte, dilin gizemli dünyasına girmektedir. Tekerlemeler çocukların akıcı dil becerilerini
geliştirme ve sözel belleklerini güçlendirmeye doğrudan katkı sağlamaktadır. Hatta tekerleme
aracılığıyla bir varlığın, olayın veya kavramın çağrışım yoluyla özelliklerini keşfetmekte ve giderek
zihinsel sözlüğünü zenginleştirmektedir. Bu açıdan tekerleme seçiminde anlama da önem
verilmektedir (Güneş, 2020).
Eskiden çocuk tekerlemeleri oyun amaçlı ele alınıyor, eğitim çalışmalarında yer verilmiyordu.
Ancak günümüzde tekerlemelerin eğitim boyutu üzerinde de durulmakta, hem eğitim hem de oyun
amaçlı ele alınmaktadır. Çocuklarda dil, zihin, sosyal, duygusal, fiziksel olmak üzere çeşitli becerileri
geliştirmek için kullanılmaktadır. Bunlar hem işlevsel, hem yararlı hem de eğlenceli etkinlikler olarak
görülmektedir. Çocuk tekerlemeleri çok çeşitli ve zengin bir kaynaktır. Bu nedenle sayısal, tematik,
akıcı ve ritmik, oyun, diyalog, zaman ve mekân, doğa ve çevre, hayvan, meyve tekerlemeleri gibi
başlıklar altında toplanmaktadır (Gauthier & Lejeune, 2008, s.416).
Günümüz araştırmaları tekerlemelerin çocuklarda dil, zihin, sosyal, duygusal ve fiziksel becerileri
geliştirme açısından önemli yararları dile getirilmektedir (Gauthier & Lejeune, 2008). Tekerleme,
çeşitli seslendirme ve ifade etme örnekleriyle öğrencilerin sözlü dili öğrenmelerini kolaylaştırmakta
ve onlara model olmaktadır. Ayrıca İlkokuma yazma öğrenmeyi kolaylaştırmakta ve süreci
desteklemektedir. İlkokula başlayan öğrenciler için tekerleme söyleme önemli bir etkinliktir.
Öğrenciler tekerlemelerle sesleri tanıma, tekrarlama, uzatma, birleştirme, hece ve kelimeleri tanıma,
vurgu ve tonlama yapma gibi becerileri geliştirmektedir (Danielson, 2000). Bu durum giderek akıcı
okuma ve anlama becerilerine katkı sağlamaktadır.
Bu anlayışla ülkemizdeki ilkokuma yazma öğretimi ders kitaplarında verilen tekerlemeler ele
alınmıştır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 öğretim yılında 1. Sınıfta okutulan
ilkokuma yazma ders kitaplarındaki tekerlemeler incelenmiştir. Bunlar biçim, içerik, tür ve yapı
yönünden analiz edilmiştir. Ardından tekerlemelerin biçim ve uzunlukları, ses ve kelime özellikleri,
anlam özellikleri, veriliş biçimi, tür ve yapı özellikleri değerlendirilmiştir. Araştırmada aşağıdaki
sorulara cevap aranmıştır;
1. Kitaplarda verilen tekerlemelerin;
1.1. Biçim ve uzunlukları nedir?
1.2. Ses ve kelime özellikleri nedir?
2. Kitaplarda verilen tekerlemelerin;
2.1. Anlam özellikleri nedir?
2.2. Veriliş durumu (özgün, düzenlenmiş, değiştirilmiş) nedir?
3. Kitaplarda verilen tekerlemelerin;
3.1. Tür ve yapı özellikleri nedir?
3.2. Eğitsel ve bilimsel yönden özellikleri nedir?
2. Yöntem
Bu araştırmada öğrencilere ilkokuma yazma öğretmek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından
verilen ders kitaplarındaki tekerlemeler incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden
doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla 2019-2020 eğitim öğretim yılında okutulan 4
ilkokuma yazma ders kitabı çalışma evreni olarak alınmıştır. İlkokullarda biri Milli Eğitim Bakanlığı üçü
özel yayınevleri tarafından hazırlanan 4 ders kitabı kullanılmaktadır. Bu kitaplarda verilen tekerleme
sayıları belirlenmiş ve Tablo 1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Tekerlemelerin sayısı
Kitaplar
1
MEB kitabı
2
Özel yayınevi kitabı
3
Özel yayınevi kitabı
4
Özel yayınevi kitabı
Toplam

Sayı
30
18
5
2
55

%
54.5
32.7
9.1
3.6
100
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Tablo 1’de görüldüğü gibi dört ilkokuma yazma ders kitabında verilen 55 tekerleme ele alınmış,
her biri biçim, içerik, tür ve yapı yönüyle incelenerek tablolara aktarılmıştır. Ardından bilimsel ve
eğitsel kurallara uygunluk yönünden değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.
3.Bulgular ve Yorumlar
Araştırmada ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik biri devlet, üçü özel yayınevi tarafından
hazırlanan 4 ilkokuma yazma ders kitabındaki tekerlemeler incelenmiştir. Bunların hepsi biçim, içerik,
tür ve yapı özellikleri yönünden değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular tablolara
aktarılarak araştırma sorularına göre sıralanmıştır.
3.1. Biçimle ilgili bulgular: Araştırmada 55 tekerleme biçim, uzunluk, ses ve kelime özellikleri
yönünden incelenmiştir. Biçim yönünden elde edilen bulgular Tablo 2,3 ve 4’te verilmiştir.
Tablo 2. Tekerlemelerin biçimi
Biçim
Dörtlük
Şiir
Metin
Toplam

Sayı
31
15
9
55

%
56.3
27.3
16.4
100

Tablo 2’de de görüldüğü gibi tekerlemelerin % 56.3’ü dörtlük olarak verilmiştir. Geriye kalan
%27.3’ü şiir biçiminde, %16.4’ü metin şeklinde bir başlık altında yazılmıştır. Tekerlemelerin
uzunluklarına ilişkin bulgular ve dağılımlar ise Tablo 3’te gösterilmektedir.
Tablo 3. Tekerlemelerin uzunlukları
Satır sayısı
1-4 satır
5 ve daha fazla satır
Toplam

Sayı
40
15
55

%
72.7
27.3
100

Tablo 3’ te görüldüğü gibi araştırmada incelenen 55 tekerlemenin %72.7’si 1-4 satırdan
oluşmaktadır. Yani yarıdan fazlası kısa olmaktadır. Beş veya daha fazla satırdan oluşan tekerlemelerin
oranı %27.3’tür. Bu sonuçlardan hareketle ders kitaplarında verilen tekerlemelerin %72’si yani dörtte
üçü kısa tekerlemeler olmaktadır. Bunlar 1-4 satır yani dörtlüklerden oluşmaktadır.
Araştırmada tekerlemelerin ses, hece ve kelimeleri ile bunlar arasındaki ses benzerlikleri
incelenmiştir. Ayrıca ilkokuma yazma kitabında hangi seslerin öğretiminde verildiğine de bakılmıştır.
Verilen tekerlemelerde ağırlıklı olarak benzer ve zıt sesler kullanılmış, hece ve kelime tekrarları
yapılmıştır. Bazı ses benzerlikleri uyak veya redif konumundadır. İlkokuma yazma ders kitaplarında
hangi sesler için kaç tekerleme verildiğine ilişkin bulgular Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Tekerleme verilen sesler
Sesler
E,l,k
A,k,n
O,l,k,y
M,u n,i,l
T,i,l,ü
D,e,ı,u
S,a,ı,
Z,u,e,ü
V,i,j,u
Toplam

Sayı
2
1
3
2
2
1
1
1
1
14

Tablo 4’de de görüldüğü gibi 19 sesi kazandırmak için 14 tekerlemenin kullanıldığı ortaya
çıkmıştır. Bunların çoğu sesli ve kolay öğrenilen harflerdir. Zor öğrenilen b, c, ç, f, g, ğ, h, ö, p, r, ş,
y gibi ses/harflerle ilgili tekerlemeler yoktur. Buradan tekerlemelerin özenle seçilmediği, rastgele
verildiği anlaşılmaktadır.
3.2. İçerikle ilgili bulgular: Araştırmada 55 tekerleme içerik olarak anlam ve veriliş durumu
yönünden incelenmiştir. İçerik yönünden elde edilen bulgular Tablo 5 ve 6 ‘da verilmiştir.
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Tablo 5. Tekerlemelerin anlamı
Anlam durumu
Anlamlı
Anlam bağı yok
Anlamsız
Yetişkinlere yönelik
Karışık
Toplam

Sayı
24
12
12
4
3
55

%
43.6
21.8
21.8
7.2
5.6
100

Tablo 5’te görüldüğü gibi ilkokuma yazma ders kitaplarında verilen tekerlemelerin %43.6’sı yani
yarıya yakını anlamlı ve mantıklıdır. Geriye kalan tekerlemelerin %21.8’inde, yani beşte birinde
satırlar arasında anlam bağı yoktur. Diğer %21.8’i de anlamsızdır. Bir başka ifadeyle tekerlemelerin
43.6’sında anlam sorunu vardır. Geriye kalanlar karışık ve yetişkinlere yöneliktir. Buradan ders
kitaplarındaki tekerlemelerin iyi seçilmediği ve yarısının anlam sorunun olduğu ortaya çıkmaktadır.
Okula yeni gelen ve ilkokuma yazma becerilerini geliştirmeye çalışan öğrencilere bu tür
tekerlemelerin verilmesi eğitsel kurallara uygun değildir. MEB tarafından hazırlanan ilkokuma yazma
ders kitabının 39, 60, 65 ve 70. sayfalarındaki tekerlemeler aşağıda verilmiştir.
Lek lek elek
Al ele elek
Kel kel kelek
Kel kel kelek
Sayfa 39

O o ololin
Ololin olola
Ko ko kokolin
Kokolin kokola
Sayfa 60

Mini mini minnak
Kilimli konak
Olik molik
İki kolik
Sayfa 65

Muni elin mumlu
İki kulak kumlu
Okulu mokulu
Mum kokulu
Sayfa 70

Görüldüğü gibi tekerlemelerde sesler öne çıkmış, bazı kelimeler ve cümleler anlamsız, satırlar
arasında anlam bağı yoktur. Hatta lek, kokolin kokola, minnak, olik molik, kolik, muni gibi anlamı
belli olmayan kelimeler vardır.
İlkokuma yazma ders kitaplarında tekerlemelerin nasıl verildiği yani özgün olarak, düzenleme
yapılarak veya değiştirilerek verilme durumu da incelenmiş ve bulgular Tablo 6’ ya aktarılmıştır.
Tablo 6. Tekerlemelerin veriliş durumu
Verilme durumu
Orijinal verilen
Düzenlenen
Değiştirilen
Toplam

Sayı
28
12
15
55

%
50.9
21.8
27.3
100

Tablo 6’da görüldüğü gibi ilkokuma yazma ders kitaplarındaki tekerlemelerin yarısı özgün biçimde
verilmiştir. Geriye kalanların dörtte biri değiştirilmiş, dörtte birine yakını da düzenlenmiştir. Kısaca
tekerlemelerin yarısına işlem yapılmış ya düzenlenmiş ya da değiştirilmiştir. Aşağıda özgün olarak
verilen tekerleme örnekleri sıralanmıştır.
İnci minci,
Kim birinci,
Çarşıdan aldım bir inci.
Benim babam demirci.
Sayfa 160

O piti piti
Karemela sepeti
Terazi, lastik, plastik
Biz size geldik
Bitlendik.
Sayfa 165

Keçi
Çık çıkalım çayıra
Ot atalım keçiye
Keçi otu yemeden
Be be demeden.
Sayfa 142

3.3. Tür ve yapı ile ilgili bulgular: Araştırmada 55 tekerleme tür ve yapı olarak incelenmiştir.
Türle ile ilgili bulgular Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7. Tekerleme türleri
Türler
Akıcı ve ritmik tekerleme
Hayvan tekerlemeleri
Meyve tekerlemeleri
Doğa ve çevre tekerlemeleri
Oyun tekerlemesi
Sayısal tekerleme
Tematik tekerleme
Karışık tekerleme
Zaman ve mekan tekerlemeleri
Toplam

Sayı
12
10
7
7
6
4
4
3
2
55

%
21.8
18.3
12.7
12.7
10.9
7.2
7.2
5.6
3.6
100
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Görüldüğü ilkokuma yazma ders kitaplarındaki tekerlemelerin beşte birini akıcı ve ritmik
tekerlemeler oluşturmaktadır. Bunları hayvan, meyve, doğa ve çevre, oyun tekerlemeleri
izlemektedir. Çocukların çevrelerinde sık gördükleri ögelerle ilgili tekerlemelerin öncelikli verildiği
anlaşılmaktadır. Ancak bunların dil becerilerini, düşünme, anlama, sorgulama gibi zihinsel becerileri
geliştirmeye katkıları da incelenmiştir. Bu amaçla tekerlemeler eğitsel ve bilimsel yönden ele alınmış
ve değerlendirilmiştir. Bu dağılımlar Tablo 8’de verilmektedir.
Tablo 8. Tekerlemelerin eğitsel durumu
Kitaplar
Sayı
1
MEB kitabı
30
2
Özel yayınevi kitabı
18
3
Özel yayınevi kitabı
5
4
Özel yayınevi kitabı
2
Toplam
55

Tekerleme
%
54.5
32.7
9.1
3.6
100

Eğitsel olmayan
Sayı
%
20
66.7
10
33.3
30
100

Tablo 8’de görüldüğü gibi araştırmada 55 tekerleme eğitsel ve bilimsel yönden incelenmiştir.
Bunlardan 30 tekerlemenin eğitsel ve bilimsel kurallara uygun olmadığı görülmüştür. Eğitsel olmayan
tekerlemelerin % 67’si Milli Eğitim Bakanlığı ilkokuma yazma ders kitabında bulunmaktadır. Geriye
kalan % 33.3’ü ise özel yayınevi kitabındadır. Eğitsel kurallara en çok dikkat etmesi gereken Milli
Eğitim Bakanlığı olmasına rağmen böyle bir kitabı yayınlaması ve uygulamaya koyması
anlaşılamamıştır. Eğitsel olmayan tekerlemelerden bazı örnekler aşağıda verilmiştir.
Kan kan kanki
Kankinin keli
Nin nin ninni
Anla anne nineni
Sayfa 51

Tik tak tik tak
Tiki tiki tak tak
Elli iki tilki
Tilki kilitli
Sayfa 76

Tüm teka tüm tek
iki tütü etek
Ümit tülü ütüle
Tüneli tütüle
Sayfa 82

Vij vij viraj
Açık kalmış garaj
jetler vij diye geçti
Jale judoyu seçti
Sayfa 194

Yukarıda da görüldüğü gibi tekerlemelerde kelimeler ve satırlar arası anlam bağı yok, kelimeler
rastgele sıralanmış, mantık bütünlüğü yok, ilgisiz cümleler yan yana sıralanmış durumdadır.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmadan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; ilkokuma yazma ders
kitaplarında verilen tekerlemelerin biçim, içerik ve yapı yönüyle çocukların dil, zihinsel, sosyal ve
duygusal becerilerini geliştirici nitelikte olmadığı görülmektedir.
Biçim yönüyle tekerlemelerin yarıdan fazlasının dörtlükler halinde verildiği görülmektedir. Geriye
kalanın %27.3’ü şiir biçiminde, %16.4’ü metin şeklinde bir başlık altında yazılmıştır. Uzunluk olarak
55 tekerlemenin %72.7’si 1-4 satırdan yani dörtlükten oluşmaktadır. Yani yarıdan fazlası kısa
olmaktadır. Uzun tekerlemelerin oranı %27.3’tür. Bu sonuçlardan ders kitaplarında verilen
tekerlemelerin dörtte üçünün kısa olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmada tekerlemelerin ses, hece ve
kelimeleri özellikleri de incelenmiştir. ilkokuma yazma ders kitabında 19 sesi kazandırmak için 14
tekerleme verildiği saptanmıştır. Bunların çoğu sesli ve kolay öğrenilen harflerdir. Zor öğrenilen
ses/harflerle ilgili tekerlemeler yoktur. Buradan tekerlemelerin özenle seçilmediği, rastgele verildiği
ortaya çıkmaktadır.
İlkokuma yazma ders kitaplarında verilen tekerlemelerin yani yarıya yakını anlamlı ve mantıklıdır.
Ancak geriye kalan % 21.8’inde, yani beşte birinde satırlar arasında anlam bağı yoktur. Diğer %21.8’i
de anlamsızdır. Bir başka ifadeyle tekerlemelerin 43.6’sı anlamlı ve mantıklı değildir. Bazı
tekerlemelerde sesler öne çıkmakta, bazı kelimeler ve cümleler anlamsız, satırlar arasında anlam bağı
bulunmamaktadır. Hatta lek, kokolin kokola, minnak, olik molik, kolik, muni gibi anlamı belli olmayan
kelimeler vardır. İlkokula yeni gelen ve okuma yazma becerilerini geliştirmeye çalışan öğrencilere bu
tür tekerlemelerin verilmesi eğitsel kurallara uygun değildir.
Diğer taraftan araştırmada incelenen 55 tekerlemenin 30’u eğitsel ve bilimsel kurallara uygun
olmadığı görülmüştür. Eğitsel olmayan tekerlemelerin %67’si Milli Eğitim Bakanlığı ilkokuma yazma
ders kitabında bulunmaktadır. Geriye kalan %33.3’ü ise özel yayınevi kitabındadır. Eğitsel kurallara
en çok dikkat etmesi gereken Milli Eğitim Bakanlığı olmasına rağmen böyle bir kitabın yayınlanması ve
uygulamaya konulması anlaşılamamıştır.
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Genel olarak değerlendirildiğinde çocuk tekerlemelerinin nitelik yönüyle çeşitli ve zengin olduğu,
dil öğretimi ve oyunla öğrenme yaklaşımın ilkelerine uygun olduğu görülmüştür. Tekerlemelerin
öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına, çevresel özelliklere dikkat çektiği anlaşılmıştır. Ayrıca dil, zihinsel
ve sosyal becerileri geliştirici, eğitsel ve bilimsel yönden yararlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Ancak
ilkokuma yazma ders kitaplarında verilen tekerlemelerin önemli bir bölümünün sese dayalı seçildiği
ve anlamsız olduğu görülmüştür. Öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerine katkı getirici, bilimsel
ilkelere dayalı eğlenceli ve ilgi çekici tekerlemelerin seçilmesi önerilmiştir.
Sonuç olarak öğretmen, yazar ve eğitimcilerin dil öğretimi ilkelerini iyi bilmeleri, derslerde
tekerlemelerden yararlanmaları, konuya uygun seçmeleri ve değerlendirme yapmaları gerekmektedir.
Bu çalışmalarla dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerileri gelişmiş, geleceğine yön veren bireyler
yetiştirilmelidir.
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Çocuklara Yönelik Bilmecelerin İncelenmesi
Prof. Dr. Firdevs GÜNEŞ, Ankara Üniversitesi, Türkiye, firdevs.gunes@gmail.com
Özet: İlkokulun en önemli görevi öğrencilerin dil, zihinsel, sosyal ve duygusal yönden gelişimini sağlamaktır.
Bu süreçte öncelik temel becerilere verilmektir. Birinci sınıftan itibaren etkili bir okuma yazma öğretimi üzerinde
durulmaktadır. Bu süreçte düşünme, anlama, tahmin etme, sorgulama, sorun çözme gibi beceriler önemli
olmaktadır. Öğrencilere bu becerileri kazandırmak için çeşitli yaklaşım ve modellerden yararlanılmaktadır.
Bunlardan en önemlisi ‘oyunla öğrenme’ yaklaşımıdır. Son yıllarda gündeme gelen bu yaklaşımda öğrenme ve
eğlenme etkinlikleri birleştirilmekte, öğrencilerin etkili ve kalıcı öğrenmeleri için eğitici oyunlardan
yararlanılmaktadır. Eğitici oyunlar bedensel ve zihinsel olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Zihinsel oyunlar
bilmece, bulmaca, sayışmaca gibi sıralanmaktadır. Bunlar içinde bilmeceler yaygın kullanılmaktadır. Eğlenceli
bir etkinlik olması nedeniyle çocuklar severek oynamaktadır. Bilmeceler dil, zihinsel ve sosyal becerilerin
gelişimine doğrudan katkı yapmaktadır. Bu nedenle bilimsel ve eğitici kurallara uygun olması, özenle seçilmesi
gerekmektedir. Bu araştırmada çocuk kitaplarında verilen bilmeceler tür, uzunluk, kolaylık-zorluk ve anlam
yönüyle incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.
Bu amaçla ulaşılabilen bütün ders ve çocuk kitapları ile etkinliklerdeki bilmeceler ele alınmıştır. Araştırma
sonunda bilmecelerin rastgele seçildiği, eğitici yönüne dikkat edilmediği görülmüştür. Öğrencilerin dil ve zihinsel
becerilerine katkı getirici, bilimsel ve eğitsel ilkelere uygun bilmecelerin seçilmesi önerilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Bilmeceler, ilkokul, öğrenci.

Examining of Riddles for Children
Abstract: The most important task of primary school is to ensure the development of students in terms of
language, mental, social and emotional aspects. In this process, priority is given to basic skills. Starting from the
first grade, an effective teaching of reading and writing has been emphasized. In this process, skills such as
thinking, understanding, guessing, questioning, and problem solving become important. Various approaches and
models are used to help students gain these skills. The most important of these is the "learning with play"
approach. In this approach, which has been on the agenda in recent years, learning and entertainment activities
are combined and educational games are used for effective and permanent learning of students. Educational
games are divided into two groups as physical and mental. Mental games are listed as riddles, puzzles, and
numeracy. Among them, riddles are widely used. Because it is a fun activity, children love to play. Riddles
directly contribute to the development of language, mental and social skills. For this reason, it should be in
accordance with scientific and educational rules and should be selected carefully. In this research, riddles given
in children's books were examined in terms of type, length, ease-difficulty and meaning. Document analysis
method, one of the qualitative research methods, was used in the research. For this purpose, all the textbooks
and children's books accessible and riddles in the activities were discussed. At the end of the research, it was
seen that the riddles were chosen randomly and their educational aspects were not paid attention to. It is
suggested that riddles that contribute to the language and mental skills of the students and that are suitable for
scientific and educational principles should be selected.
Keywords: Riddles, primary school, student.
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1. Giriş
Son yıllarda öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek ve geleceğe hazırlamak için çeşitli
eğitim yaklaşım ve modellerinden yararlanılmaktadır. Bunlardan biri de ‘Oyunla Öğrenme’
yaklaşımıdır. Bu yaklaşımda öğrenme ve eğlenme etkinlikleri birleştirilmekte, öğrencilerin etkili ve
kalıcı öğrenmeleri için çeşitli eğitici oyunlardan yararlanılmaktadır (Güneş,2015). Eğitici oyunlar
bedensel ve zihinsel olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Derslerde daha çok zihinsel oyunlara yer
verilmektedir. Zihinsel oyunlar bilmece, bulmaca, sayışmaca gibi sıralanmaktadır. Bunlar içinde
bilmecelerin ayrı bir önemi bulunmaktadır. Bilmeceler hem oyun hem de eğitim amaçlı ele
alınmaktadır. Çocukların dil ve zihinsel becerilerini geliştirme yanında sosyalleşme, kendilerine
güvenme ve okul çalışmalarına güdülenmeleri için kullanılmaktadır. Özellikle ilkokuma yazma
öğretimi, matematik öğretimi gibi derslerde temel düzey becerileri geliştirmeye önemli katkılar
sağlamaktadır (Güneş, 2020).
TDK Güncel Türkçe Sözlükte, “bilmece, bir şeyin adını anmadan, niteliklerini üstü kapalı
söyleyerek o şeyin ne olduğunu bulmayı dinleyene veya okuyana bırakan oyun, muamma,” olarak
verilmektedir (TDK,2020). Yabancı kaynaklarda ise daha çok çocuklara yönelik ele alınmaktadır.
Örneğin Robert Sözlüğünde bilmece, “muğlak ve üstü kapalı olarak verilen bir şeyi düşünerek bulmaya
yönelik zihin oyunu” olarak açıklanmaktadır (Le Petit Robert,2020). Bu ifadelerden hareketle
bilmece, “nitelikleri üstü kapalı anlatılan bir şeyi düşünerek bulmak için küçük şiirler halinde verilen
zihin oyunu” olarak tanımlanabilir.
Bilmece biri “soru” diğeri “cevap” olmak üzere iki temel ögeden oluşmaktadır. Soru en önemli
kısmıdır. Sorunun doğru cevabını bulmak için bilmece cümlesinde çeşitli ipuçları verilmektedir
(Köngäs-Maranda,1969,2018). Bunlar çevremizdeki eşya, hayvan, bitki, meyve, doğa gibi ögelerin
temel özellikleri olmakta ve bilmecede üstü kapalı sunulmaktadır. İpuçları genellikle cevapla ilgili
temel fiziksel özellikleri, nasıl kullanıldığı ve üretildiğine ilişkin betimlemeleri içermektedir. Örneğin
“Üstü çayır biçilir, altı çeşme, içilir (koyun),” bilmecesinde ipucu olarak fiziksel özellikler verilmiştir.
“Gözlerime takarım dünyaya bakarım (gözlük)”, bilmecesinde ipucu doğru cevabın nasıl kullanıldığı
ile ilgilidir. “Tarlada biter, makine büker, sabah akşam elimi öper (havlu)” bilmecesinde ise ipucu
olarak üretim süreci ya da nasıl üretildiği ele alınmıştır.
Anlam yönüyle bilmeceler bazı özelliklere sahiptir. Bilmecede anlam açık veya gizli, gerçek veya
yanıltıcı biçimde sunulmaktadır. Kendi içinde mantık bütünlüğüne sahip bu anlamlar doğru cevabın
bulunmasına yardım etmektedir. Bir başka ifadeyle her bilmece mantıklı bir cümle ile yazılmakta,
ancak doğru cevapla ilgili bilgiler gerçek veya yanıltıcı, açık veya gizli olarak verilmektedir. Bunlar
toplum tarafından kabul edilmiş ortak anlamlar olmaktadır. Örneğin “Şırıl şırıl eder, durmadan gider
(dere),” bilmecesinde gerçek ve açık bir anlam vardır. Oysa “Annesi kundakta iken kızının kızı oldu
(gül goncası),” bilmecesinde anlam gizli ve yanıltıcı olarak verilmektedir.
Bilmeceler, biçim olarak kısa, akıcı ve ritmik olarak söylenen, peş peşe tekrarlanan şiirsel sözler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Genellikle dörtlükler halinde sunulmaktadır. Bilmecenin temel mantığı
bir soru ve bir cevaptan oluşmaktadır. Ancak bilmece soru cümlesi şeklinde değil, birkaç kelimelik bir
cümle, bir beyit veya bir kıta halinde olmaktadır. Bu yönüyle bilmeceler tekerleme şeklinde
söylenmekte ve yazılmaktadır. Tekerlemeden farklı olarak bilmecelerin betimleyici içerikte, biraz
abartılarak, benzetmeler tersine çevrilerek veya değiştirilerek sunulmasıdır.
Bilmeceler yapı olarak ele alındığında çeşitli yapılar karşımıza çıkmaktadır. Bunlar basit
bilmeceler, karmaşık bilmeceler ve seri bilmeceler olarak sıralanmaktadır (KöngäsMaranda,1969,2018). Basit bilmeceler, bir özellik ya da ipucu içermekte ve tek doğru cevabı
bulunmaktadır. Örneğin “Her şeyi görür, kendini göremez (göz)”. Karmaşık bilmeceler birden fazla
özellik veya ipucundan oluşmakta, uzun cümleler, beyitler veya kıtalar halinde sunulmaktadır.
Örneğin “Ot yedim etlendim, su içtim sütlendim. Aç kapıyı Fatmacık, dört ayaklı ben geldim (koyun)”.
Seri bilmecelerde ise çeşitli özellik veya ipucu yer almakta, ancak bilmecenin birden fazla cevabı
bulunmaktadır. Bu cevaplar liste halinde sıralanmaktadır. Örneğin “Dağda tak tak, suda şıp şıp, arşın
ayaklı, burma bıyıklı (balta, balık, tavşan).”
Ülkemizde çocuklara yönelik çeşitli bilmeceler bulunmaktadır. Bunlar benzer ve zıt seslerin, hece
ve kelimelerin tekrarıyla oluşan ve kulağa hoş gelen metinlerdir. Aynı zamanda çeşitli ipuçları
verilerek doğru cevabın bulunması amaçlanmaktadır. Çocuk bilmeceleri eskiden oyun amaçlı ele
alınıyor, eğitim çalışmalarında yer verilmiyordu. Ancak günümüzde eğitim boyutu üzerinde de
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durulmakta, hem eğitim hem de oyun amaçlı ele alınmaktadır. Çocuklarda dil, zihin, sosyal ve
duygusal becerileri geliştirmek için kullanılmaktadır. Bunlar hem işlevsel, hem yararlı hem de
eğlenceli etkinlikler olarak görülmektedir. Çocuk bilmeceleri çok çeşitli ve zengin bir kaynaktır. Bu
nedenle canlı ve cansız, somut ve soyut, insan, hayvan, bitki, sayısal, akıcı ve ritmik, oyun, doğa ve
çevre bilmeceleri gibi başlıklar altında toplanmaktadır.
Araştırmada ilkokul öğrencilerine yönelik Türkçe ders ve çocuk kitaplarında, çeşitli kaynaklarda
verilen bilmeceler ele alınmıştır. Bilmecelerin biçim, içerik, tür ve yapı yönünden incelenmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla bilmecelerin biçim ve uzunlukları, ses, hece ve kelime özellikleri, anlam
özellikleri, tür ve yapı özellikleri değerlendirilmiştir. Araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır.
1. Çocuklara verilen bilmecelerin;
1.1. Biçim ve uzunlukları nedir?
1.2. Ses, hece ve kelime özellikleri nedir?
2. Çocuklara verilen bilmecelerin;
2.1. Anlam özellikleri nedir?
2.2. İpucu özellikleri nedir?
3. Çocuklara verilen bilmecelerin;
3.1. Tür ve yapı özellikleri nedir?
3.2. Eğitsel ve bilimsel özellikleri nedir?
2.Yöntem
Bu araştırmada öğrencilerin dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek amacıyla ilkokul Türkçe ders
kitapları, çocuk kitapları ve çocuklara yönelik çeşitli kaynaklarda verilen bilmecelerin özellikleri,
türleri ve nitelikleri incelenmiştir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi
yöntemi kullanılmıştır. Bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılında
kullanılan Türkçe ders kitapları, çocuk kitapları, dergiler ve internet kaynakları incelenmiştir. Bu
kaynaklarda ağırlıklı olarak ilkokul öğrencilerine verilen ve yaygın kullanılan 110 bilmece seçilmiştir.
Bilmecelerin seçiminde sık tekrar edilmesi, kültürel, edebi ve anonim olma özelliklerine dikkat
edilmiştir. Böylece araştırmada 110 bilmece alınmış, her biri biçim, içerik ve yapı yönüyle incelenerek
tablolara aktarılmıştır. Ardından bilimsel ve eğitsel kurallara uygunluk yönünden değerlendirilmiştir.
Elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir.
3.Bulgular ve Yorumlar
Araştırmada çocuklara yönelik çeşitli kaynaklarda verilen bilmeceler incelenmiştir. Bunlardan
sadece ilkokul öğrencilerine yönelik olanlar belirlenmiş, bunların biçim, içerik ve yapı özellikleri
değerlendirilmiştir. Araştırma sonunda elde edilen bulgular araştırma soruları sırasına göre verilmiştir.
3.1. Biçimle ilgili bulgular: Araştırmada 110 bilmece biçim, uzunluk, ses ve kelime özellikleri
yönünden incelenmiştir. Biçim yönünden elde edilen bulgular Tablo 1’ de gösterilmiştir.
Tablo 1. Bilmecelerin biçimi
Biçim
Dörtlük biçiminde
Cümle biçiminde
Soru cümlesi biçiminde
Toplam

Sayı
24
84
2
110

%
21.8
76.4
1.8
100

Tablo 1’de de görüldüğü gibi bilmecelerin %76.4’ü cümle olarak yazılmaktadır. Geriye kalan
%21.8’i dörtlük biçiminde yazılmaktadır. Birkaç bilmece ise soru cümlesi şeklindedir. Bilmecelerin
uzunluklarına ilişkin bulgular ve dağılımlar ise Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2. Bilmecelerin uzunlukları
Uzunluk
1 cümle
2 satır
3-4 satır
Toplam

Sayı
11
68
31
110

%
10.0
61.8
28.2
100

Tablo 2’ de görüldüğü gibi araştırmada incelenen 110 bilmecenin % 61.8’i iki cümle ya da iki
satırdan oluşmaktadır. Yani yarıdan fazlası kısa olmaktadır. Üç veya dört satır olan bilmecelerin oranı
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%28.2’dir. Bir cümleden oluşan bilmecelerin oranı %10 ‘dur. Buradan bilmecelerin %72’si yani dörtte
üçü kısa bilmecelerdir. Bunlar bir veya iki cümleden oluşmaktadır.
Araştırmada incelenen bilmecelerin ses, hece kelimeleri arasında çok sayıda ses benzerliklerinin
olduğu görülmektedir. Genellikle benzer ve zıt sesler kullanılmakta, hece ve kelime tekrarıyla
oluşmakta ve şiir gibi kulağa hoş gelmektedir. Bazı ses benzerlikleri uyak bazıları da redif
konumundadır. Örneğin “Nar tanesi, nur tanesi, dünyanın bir tanesi (ay), Kırmızıdır açılır, kokuları
saçılır (gül), Arşın ayaklı, burma bıyıklı (tavşan), Fini fini fincan, içi dolu mercan (nar), İnce ince dil
beni, haydi kimim bil beni (ekmek), gibi. Bu özellikler bilmecelerin öğrenilmesi ve hatırlanmasını
kolaylaştırmakta, çocukların dil becerilerini geliştirici olmaktadır. Her bilmecedeki ses ve kelime
özellikleri kendi içinde özgün bir yere sahip ve akıcı bir dille söylenmektedir.
3.2. İçerikle ilgili bulgular: Araştırmada 110 bilmece içerik olarak anlam ve ipucu özellikleri
yönünden incelenmiştir. İçerikle ilgili elde edilen bulgular Tablo 3, 4, 5 ve 6’da verilmiştir.
Bilmeceler yöneldiği alana ve bilmece cevabına göre sınıflandırılmaktadır. Bunun için önce
bilmecelerin canlı veya cansız varlıklara yönelme durumu saptanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo
3’te verilmiştir.
Tablo 3. Bilmecelerin canlı veya cansız olma durumu
İçerik
Sayı
Canlı
57
Cansız
53
Toplam
110

%
51.8
48.2
100

Tablo 3’te görüldüğü gibi bilmecelerin yarısı canlı insan, hayvan, bitki gibi ögeleri içermekte,
yarısı da eşya, taşıt, oyun araçları gibi ögelere yönelmektedir. Bunlar genellikle çocukların günlük
yaşamda çevrelerinde gördükleri canlılar ve nesneler olmaktadır. Bilmecelerin somut veya soyut olma
durumu da incelenmiş toplanan bulgular Tablo 4’de verilmiştir.
Tablo 4. Bilmecelerin somut veya soyut olma durumu

İçerik
Somut
Soyut
Toplam

Sayı
108
2
110

%
98.2
1.8
100

Tablo 4’te görüldüğü gibi bilmecelerin tamamına yakını somut ögelerle ilgilidir. Çünkü soyut
kavramların bilmecede özelliklerini ya ipuçlarını vermek, betimlemelerini yapmak zor olmaktadır.
Soyut kavramları içeren iki bilmeceye rastlanmıştır. Bunlar “uyku ve rüya” ile ilgili bilmecelerdir.
Bilmecelerde kullanılan ipuçları üç grupta toplanmaktadır. Bunlar doğru cevapla ilgili fiziksel
özellikler, bunun nasıl ve nerelerde kullanıldığı, üretim biçimi ya da süreci şeklinde sıralanmaktadır.
Örneğin “Şekere benzer tadı yok, gökte uçar kanadı yok (kar),” bilmecesinde ipucu olarak fiziksel
özelliklere yer verilmektedir. “Gözlerime takarım dünyaya bakarım (gözlük)”, bilmecesinde ipucu
nasıl kullanıldığına yöneliktir. “Tarlada biter, makine büker, sabah akşam elimi öper (havlu),”
bilmecesinde ise ipucu olarak üretim süreci ya da nasıl üretildiği ele alınmaktadır. Bu anlayışla
araştırmada ele alınan 110 bilmece incelenmiş ve bulgular Tablo 5’te verilmiştir.
Tablo 5. Bilmecelerin ipucu durumu
İpucu
Fiziksel özellikleri içeren
İşlevsel özellikleri içeren
Süreçsel özellikleri içeren
Toplam

Sayı
72
26
12
110

%
65.5
23.6
10.9
100

Tablo 5’te görüldüğü gibi bilmecelerin yarıdan fazlasında %65.5’inde ipucu olarak aranan cevabın
fiziksel özellikleri verilmektedir. Dörtte birinde %23.6’sında işlevsel özellikler yani bilmece cevabının
nasıl kullanıldığı ele alınmaktadır. Geriye kalan %10‘u ise nasıl üretildiğine yöneliktir. Bu durum
bilmecelerde fiziksel özelliklere daha fazla yer verildiği, çocukların bir canlı ya da nesnenin fiziksel
özelliklerine dikkatinin çekildiği ve düşünmeye yönlendirildiğini göstermektedir. Ardından nasıl
kullanıldığı ve üretildiğine ilişkin ipuçları gelmektedir. Bir başka ifadeyle bilmecelerin % 90’ında
fiziksel ve işlevsel ipuçları kullanılmaktadır.
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3.3. Tür ve yapı ile ilgili bulgular: Araştırmada 110 bilmece tür ve yapı olarak incelenmiştir.
Yapı olarak basit, karmaşık ve sıralı olma durumu incelenmiştir. Tür ve yapı ile ilgili bulgular Tablo 6
ve 7’de verilmiştir.
Tablo 6. Bilmecelerin türleri
Türler
1
Bitki ile ilgili bilmeceler
2
Eşya bilmeceleri
3
Hayvan bilmeceleri
4
Eğitim ve iletişim araçları
5
Doğa ve çevre bilmeceleri
6
Vücutla ilgili bilmeceler
7
Oyun ve eğlence bilmeceleri
8
Taşıtla ilgili bilmeceler
9
Soyut bilmeceler
Toplam

Sayı
27
20
17
15
12
6
6
5
2
110

%
24.5
18.2
15.5
13.6
10.9
5.5
5.5
4.5
1.8
100

Görüldüğü çocuklara yönelik bilmecelerin dörtte birini bitki ve meyvelerle ilgili bilmeceler
oluşturmaktadır. Bunları eşya, hayvan, eğitim ve iletişim, doğa ve çevre bilmeceleri izlemektedir.
Daha sonra vücut, oyun, eğlence ve taşıtla ilgili bilmeceler gelmektedir. Bunlar genellikle çocukların
çevrelerinde sık gördükleri meyveler, eşyalar, hayvanlar, eğitim ve iletişim araçları olmaktadır.
Bilmeceler yapı olarak basit, karmaşık ve sıralı olma gibi üç başlık altında ele alınmaktadır.
Bunlara ilişkin bulgular aşağıda verilmektedir.
Tablo 7. Bilmecelerin yapısı
Yapı
Basit
Karmaşık
Sıralı
Toplam

Sayı
20
89
1
110

%
18.2
80.9
0.9
100

Tablo 7’de görüldüğü gibi bilmecelerin %81’i karmaşık yapıdadır. Bunu % 18 ile basit yapılı
bilmeceler, biri de sıralı bilmece olmaktadır. Çocukların dil ve zihin becerilerini geliştirmek, düşünme
ve sorgulamaya yönlendirmek, tahmin ve çıkarım gücünü artırmak için bilmecelerin büyük çoğunluğu
karmaşık yapıda oluşturulmuştur. Bu özellik çocukların dil ve zihinsel becerilerini geliştirmek
açısından yararlı olmaktadır.
4.Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmadan elde edilen sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde; incelenen bilmecelerin
biçim, içerik ve yapı yönüyle çocukların dil, zihinsel, sosyal ve duygusal becerilerini geliştirici nitelikte
olduğu görülmektedir.
Biçim yönüyle bilmecelerin dörtte üçü cümle, %22’ si ise dörtlük biçiminde yazılmaktadır.
Uzunluk olarak bilmecelerin %72’si yani dörtte üçü 1-2 cümleden oluşan kısa bilmecelerdir.
Araştırmada incelenen bilmecelerin kelime ve heceleri arasında çok sayıda ses benzerliklerinin olduğu
ortaya çıkmıştır. Bunlar benzer ve zıt seslerle, hece ve kelime tekrarıyla oluşmakta ve şiir gibi kulağa
hoş gelmektedir. Her bilmecedeki ses ve kelime özellikleri kendi içinde özgün bir yere sahip ve akıcı
bir dille söylenmektedir. Bu özellikler çocukların bilmeceleri kolay öğrenmelerini kolay hatırlamalarını
sağlamakta ve dil becerilerini geliştirici olmaktadır.
İçerik yönüyle bilmecelerin yarısı canlı insan, hayvan, bitki gibi ögeleri içermekte, yarısı da eşya,
taşıt, oyun araçları gibi ögelere yönelmektedir. Bunlar genellikle çocukların günlük yaşamda
çevrelerinde gördükleri canlılar ve nesneler olmaktadır. Tür olarak bilmecelerin dörtte birini bitki ve
meyve bilmeceleri oluşturmaktadır. Bunları eşya, hayvan, eğitim ve iletişim, doğa ve çevre
bilmeceleri izlemektedir. Daha sonra vücut, oyun, eğlence ve taşıtla ilgili bilmeceler gelmektedir.
Bilmecelerin yarıdan fazlasında %65.5’inde ipucu olarak aranan cevabın fiziksel özellikleri
verilmektedir. Dörtte birinde % 23.6’sında işlevsel özellikler yani bilmece cevabının nasıl kullanıldığı
% 10 ‘u ise nasıl üretildiğine yöneliktir. Bu durum bilmecelerde çocukların bir canlı ya da nesnenin
fiziksel özelliklerine dikkatinin çekildiği ve düşünmeye yönlendirildiğini göstermektedir. Ardından
nasıl kullanıldığı ve üretildiğine ilişkin ipuçları gelmektedir. Bir başka ifadeyle bilmecelerin %90’ında
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fiziksel ve işlevsel ipuçları kullanılmaktadır. Çocukların dikkat, dil ve zihinsel becerilerini geliştirme
açısından bu sonuçlar önemli olmaktadır.
Araştırmada 110 bilmecenin yapısı, basit, karmaşık ve sıralı olma yönünden incelenmiştir. Elde
edilen bulgulara göre bilmecelerin %81’i karmaşık yapıdadır. Bunu % 18 ile basit yapılı bilmeceler, biri
de sıralı bilmece olmaktadır. Buradan çocukların dil ve zihin becerilerini geliştirmek, düşünme ve
sorgulamaya zorlamak, tahmin ve çıkarım yapmaya yönlendirmek amacıyla bilmecelerin büyük
çoğunluğu karmaşık yapıda oluşturulmuştur.
Genel olarak değerlendirildiğinde çocuk bilmecelerinin nitelik yönüyle çeşitli ve zengin olduğu,
etkileşim ve sosyal yapılandırıcı yaklaşım ile oyunla öğrenme yaklaşımın ilkelerine uygun olduğu
görülmüştür. Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarına, çevresel özelliklere dikkat çektiği anlaşılmıştır.
Çocukların bilmecenin içerik ve mantığını anlama, çıkarım yapma, soru-cevap bağlantılarını keşfetme,
ipuçlarını sorgulama, sorun çözme, günlük yaşamla bağ kurma becerilerini geliştirme açısından uygun
görülmüştür. Bir başka deyişle eğitsel ve bilimsel yönden yararlı oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
Sonuç olarak öğretmen, yazar ve eğitimcilerin oyunla öğrenme yaklaşımını ve ilkelerini iyi
bilmeleri, derslerde bilmecelerden yararlanmaları, konuya uygun bilmece seçme, kullanma ve
değerlendirme süreçlerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu çalışmalarla dil, zihinsel, sosyal ve
duygusal becerileri gelişmiş, geleceğine yön veren bireyler yetiştirilmelidir.
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Beceri Temelli Okullar Projesinin Öğretmenlerin Özyeterlilik ve Sınıf
Yönetimi Kaygısına Etkisi
Dr. Dilek Kırnık, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, dlkkrnk@gmail.com
Yusuf Altunhan, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, yusufaltunhan@gmail.com
Yahya Altunkaynak, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye, yahya5870@hotmail.com
Özet: Beceri temelli okullar projesi ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerine en az bir sanat veya spor dalında
beceri kazandırmak, öğrencilerin okuduğunu anlama ve yorumlama becerilerini geliştirmek; dinleme-izleme,
konuşma, yazma kurallarına uygun Türkçeyi doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak amacıyla sınıf öğretmenleri
ve branş öğretmenlerinin (görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi) birbirleriyle mesleki paylaşımlarda bulunduğu
bir projedir. Proje kapsamında sanat derslerine yönelik branş öğretmenlerince kazanıma uygun olarak hazırlanan
etkinliklerin sınıf öğretmenleriyle birlikte uygulanması, öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerine katılması ve
velilerin proje süreci hakkında bilgilendirilmesi yapılmaktadır. Projenin genel amacı; çağın bilgi ve becerileriyle
donanmış, düşünme, anlama, araştırma ve sorun çözme yetkinliği gelişmiş; bilgi toplumunun gerektirdiği bilgi ve
becerilerle donanmış; millî kültür ile insanlığın ve demokrasinin evrensel değerlerini içselleştirmiş; iletişime ve
paylaşıma açık, sanat duyarlılığı ve becerisi gelişmiş; öz güveni, öz saygısı, hak, adalet ve sorumluluk bilinci
yüksek; gayretli, girişimci, yaratıcı, yenilikçi, barışçı, sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek; İlimizde temel eğitim
düzeyinde sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sunarak öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve
sosyal yönlerini desteklemektir. Bu amaç kapsamında proje Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde yer alan
6 ilkokulda 25 hafta boyunca sürmüştür. Yapılan çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma
kapsamındaki öğretmenlere yönelik tek gruplu ön test son test uygulaması yapılarak öğretmenlerin öz yeterlilik
ve sınıf yönetimi kaygısı durumlarındaki değişimleri belirlenmiştir. Öğretmenler sınıf yönetimi, öğrenci katılımı
ve öğretim stratejileri boyutunu içeren öz yeterlilik algılarında ve zaman yönetimi, motivasyon kaygısı ve iletişim
kaygısı boyutlarını içeren sınıf yönetimi kaygılarında son test lehine anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
Anahtar Sözcükler: İlkokul, beceri, sınıf öğretmeni.

The Effect of the Skill-Based Schools Project on Teachers' Self-Efficacy and
Classroom Management Concern
Abstract: The skills-based schools project is to provide primary school 1st and 2nd grade students with skills
in at least one branch of art or sports, to improve students' reading comprehension and interpretation skills; It
is a project where classroom teachers and branch teachers (visual arts, music, physical education) share
vocationally with each other in order to ensure correct and careful use of Turkish in accordance with the rules
of listening, watching, speaking and writing. Within the scope of the project, the activities prepared by the
branch teachers in accordance with the acquisition are implemented with the classroom teachers, the teachers
participate in the professional development trainings and the parents are informed about the project process.
The general purpose of the project; Equipped with the knowledge and skills of the age, thinking, understanding,
researching and problem solving competence is developed; Equipped with the knowledge and skills required by
the information society; has internalized national culture and universal values of humanity and democracy; open
to communication and sharing, artistic sensitivity and skills developed; high self-confidence, self-esteem, right,
justice and responsibility awareness; to raise diligent, entrepreneurial, creative, innovative, peaceful, healthy
and happy individuals; To support the artistic, cultural, sportive and social aspects of students by contributing
to the professional development of classroom teachers at the basic education level in our city. Within the scope
of this purpose, the project continued for 25 weeks in 6 primary schools in Battalgazi and Yeşilyurt Districts of
Malatya. Quantitative research method was used in the study. The changes in teachers' self-efficacy and
classroom management concern were determined by applying a single group pre-test post-test for the teachers
within the scope of the study. A significant difference was found in favor of the posttest in teachers' self-efficacy
perceptions, including classroom management, student participation, and teaching strategies, and classroom
management concern, including time management, motivation concern, and communication concern.
Keywords: primary school, skill, class teachers

202

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)
1. Giriş
İlkokul öğrencilerin kendini ve çevresini tanıdığı, öğrenmeye karşı güdülendiği, okuma yazma gibi
temel bilgileri edindiği önemli bir öğrenme basamağıdır. Bu dönem öğrencilerin gelişiminde kritik olan
öğrenmelerin gerçekleştiği bir zaman dilimidir. Bu nedenle bu öğrenme düzeyinde ders süreçleri,
öğrenme yaklaşımları, eğitimci davranışları vb. yapılacak iş ve işlemler titizlikle planlanmalıdır.
İlkokul çağındaki çocuklar somut işlemler döneminde olup hareketli, meraklı ve öğrenmeye karşı
isteklidirler. Bu nedenle öğrencilere belli soyut bilgilerin verilmesi yerine güncel hayatta karşılığı olan
deneyimleri yaşamaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin var olan hayal dünyalarını dil becerileri ile
zenginleştirmek, oyun oynama isteklerini oyun ve fiziki etkinliklerle karşılamak, ritim tutma ve belli
müzik enstrümanları çalmalarına müzik etkinlikleri ile fırsat tanımak, kendilerini sözlü ve yazılı olarak
ifade etmenin yanında görsel yolla ifade etmelerini görsel sanatlar etkinlikleri ile desteklemek
gerekir. Bu kapsamda İlkokulda öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirerek onları
hayata ve üst öğrenime hazırlamak amacıyla kurumlarımızın yaptığı faaliyetlere destek olmak,
öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak, öğrencilerimizin kaygı düzeylerini düşürmek, kültürel,
sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlere katılım oranlarını arttırmak ve dil becerilerinin gelişimlerine
etki edecek faaliyetler planlayarak yazılı ve sözlü iletişim becerilerini geliştirmek amacıyla İl Milli
Eğitim Müdürlüğü tarafından bu proje hazırlanmıştır.
2015-2019 Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik plan kapsamında elde edilen verilerde
ilkokul düzeyinde öğrencilerin sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlere katılım oranı (%47,62) yeterli
olmadığı görülmüştür. Eğitimde önemli bir üst politika belgesi olan 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında
çocukların ilgi, yetenek ve mizaçları doğrultusunda yaşam becerileri kazanmaları ve gelişim
özelliklerine bağlı olarak çok yönlü gelişimlerinin sağlanması önemsenmiştir. Stratejik plan hedefi ve
2023 Eğitim Vizyonuna ulaşmak için bu projeye ihtiyaç duyulmuştur.
Millî Eğitim Bakanlığı 2023 Vizyon Belgesi’nde yer alan ilkokul müfredatları çocukların ilgi,
yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilmesi, tüm temel eğitim kurumlarında çocukların
düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarının desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlara olumlu etkileri
olan Beceri Temelli Okullar projesi ile müzik, görsel sanatlar, oyun ve fiziki etkinlikler ve dil becerileri
alanlarında yapılan çalışmalarla öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sportif, sanatsal ve
sosyal faaliyetlerle güçlü yanlarının tespit edilip geliştirilmesi yanında dil becerileri alanında
yetkinlikler kazandırarak öğrencilerin anlama ve anlatma becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır. Bu
projeyi uygulayan sınıf öğretmenlerinin öz yeterlilikleri ve sınıf yönetimi kaygılarına etki düzeyi
önemsenmiştir. Bireylerin önemli konularda belirlenen hedefleri gerçekleştirme, çözümler üretme
yeterlilikleri hakkındaki inançları olarak tanımlanan öz yeterlilik algısı, bir bireyin herhangi bir konuda
başarılı olup olamayacağını etkilediği gibi insanların motivasyon ve davranışlarının önemli bir parçası
olarak kişilerin yaşamlarını değiştirebilen bir kavramdır (Arseven, 2016; Bandura 1994; Bong ve
Clark,1999). Sınıf ortamının fiziksel yapısı, plan-program uygulama süreçleri, zaman yönetimi, sınıf
içi iletişim, davranış düzenlemeleri boyutları olan sınıf yönetimi, katı uygulamalara uymanın ötesinde
sınıf disiplinin sağlanmasında etkili öğretmen davranışları olarak tanımlanabilir (Okçu ve Epçaçan,
2013; Doyle, 1980, Özkul ve Dönmez, 2019). Bu çalışmanın amacı; Beceri Temelli Okullar projesinin
öğretmenlerin öz yeterliliklerine ve sınıf yönetimi algılarına etkilerini belirlemektedir.
2. Yöntem
Proje boyunca öğretmenlere aşağıdaki program uygulanmıştır. Program öncesi ve sonrası ölçme
araçları uygulanmıştır.
Tablo 1. Proje Süreci

Öğretmen Eğitimi
Ölçme Değerlendirme
Sınıf İçi Uygulama
Öğretmen Eğitimi
Öğretmen Eğitimi

HAZİRAN-AĞUSTOS 2019
Proje tanıtım faaliyetleri
EYLÜL-EKİM-2019
Görsel sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından mesleki
eğitimler
Öğretmenlere ölçme araçlarının uygulanması
Sanat öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri birlikte müzik, oyun ve spor
etkinlikleri, görsel sanatlar derslerini birlikte yürütmeleri (Rehberli ders
uygulamaları)
Öğrenme Yolculuğu
Eğitim Oyunları ve Ders İçeriği Geliştirme
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Sınıf İçi Uygulama
Öğretmen Eğitimi
Öğretmen Eğitimi
Sınıf İçi Uygulama

Öğretmen Eğitimi
Öğretmen Eğitimi
Sınıf İçi Uygulama

Öğretmen Eğitimi
Öğretmen Eğitimi
Sınıf İçi Uygulama

Öğretmen Eğitimi
Sınıf İçi Uygulama

Ölçme Değerlendirme

KASIM-2019
Sanat öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri birlikte müzik, oyun ve spor
etkinlikleri, görsel sanatlar derslerini birlikte yürütmeleri (Rehberli ders
uygulamaları)
Dil Becerilerinin Geliştirilmesi Eğitimi
Eğitimde Drama Kullanımı
ARALIK-2019
Sanat öğretmenleri ve sınıf öğretmenleri birlikte müzik, oyun ve spor
etkinlikleri, görsel sanatlar derslerini birlikte yürütmeleri (Rehberli ders
uygulamaları)
Dört temel dil becerilerine uygun etkinlikleri sınıflarında düzenleme yaparak
uygulama
Etkili Sınıf Yönetimi
Öğretim Durumlarının Düzenlenmesi
OCAK-2020
Sınıf öğretmenlerinin müzik, oyun ve spor etkinlikleri, görsel sanatlar
derslerini kendi planlaması ve yürütmesi (Bağımsız ders uygulamaları)
Dört temel dil becerilerine uygun etkinlikleri sınıflarında düzenleme yaparak
uygulama
Özel Öğretim Yöntemleri
Masal Anlatıcılığı Eğitimi (İsteyen öğretmenler düzenlenen etkinliklere
katılmıştır.)
ŞUBAT-2020
Sınıf öğretmenlerinin müzik, oyun ve spor etkinlikleri, görsel sanatlar
derslerini kendi planlaması ve yürütmesi (Bağımsız ders uygulamaları)
Dört temel dil becerilerine uygun etkinlikleri sınıflarında düzenleme yaparak
uygulama
Tasarım Beceri Atölyesi Eğitimleri (Atölye kurulan okullarda sanat
öğretmenleri tarafından verilmiştir.)
MART-2020
Sınıf öğretmenlerinin müzik, oyun ve spor etkinlikleri, görsel sanatlar
derslerini kendi planlaması ve yürütmesi (Bağımsız ders uygulamaları)
Dört temel dil becerilerine uygun etkinlikleri sınıflarında düzenleme yaparak
uygulama
Öğretmenlere ölçme araçlarının uygulanması

2.1. Proje Faaliyet Adımları
2.1.1. Sınıf İçi Etkinlikler
Proje kapsamında görevli öğretmenler (müzik, görsel sanatlar, oyun ve fiziki etkinlikler, dil
becerileri) sınıf öğretmenleri ile birlikte derslere girmişlerdir. Öğrenci çalışmalarının planlanması,
uygulaması, değerlendirilmesi ve geri dönüt verilmesi adımlarında proje kapsamında görev yapan
öğretmenler ile proje okulunda çalışan sınıf öğretmenleri birlikte çalışmışlardır. Projenin ilk uygulama
dönemlerinde kendi sınıflarında eğitim alan öğrenciler atölyelerin kuruması ile birlikte atölye
ortamında beceri derslerine ilişkin etkinliklere katılmışlardır. Sınıf içi etkinliklerde öğrencilerin
derslere katılmaları önemsenmiş ve asla kıyaslama, olumsuza odaklanma ya da kazananı-kaybedeni
olan etkinliklere yer verilmemiştir.
2.1.2. Öğretmen Eğitimleri
Proje okullarında görev yapan öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimleri verilmiştir. Proje
okullarında yer alan öğretmenlerin mesleki becerilerine katkı sunmak için farklı uzmanlardan
eğitimler planlanmıştır.
2.1.3. Etkili sınıf Yönetimi Atölye Eğitimi
Eğitim kapsamında öğretmenlere sınıf içi uygulamalarda; zaman yönetimi, öğrencilerle iletişim,
zamanın etkin kullanımı, sınıfın fiziksel özelliklerinin düzenlenmesi gibi boyutlarda bilgi verilerek
alternatif etkinlikler önerilmiştir. Proje okullarındaki öğretmenlere bir tam gün eğitim verilmiştir.
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2.1.4. Eğitim Oyunları ve Ders İçeriği Geliştirme Atölye Eğitimi
Oyunun eğitim için önemi, eğitim oyunları tasarlarken dikkat edilmesi gerekenler, materyal
geliştirmenin aşamaları, tasarlanan materyallerin nasıl kullanılacağı gibi konularda bilgilerin
sunulduğu eğitimde öğretmenler belli kazanımlara özgü oyunlar geliştirmişlerdir. Proje okullarındaki
öğretmenlere bir tam gün eğitim verilmiştir.
2.1.5. Eğitimde Drama Uygulamaları Atölye Eğitimi
Sınıf içerisinde öğrencilerin kavrama becerilerini arttırmak amacıyla drama yöntemi kullanmanın
önemi, drama yönteminin aşamaları (ısınma, kaynaştırma, uygulama, tartışma (gözden geçirme ve
değerlendirme), rahatlama), dramanın uygulama ilkeleri gibi başlıklarda verilen eğitimde öğrencilerin
iletişim becerilerini ve özgüven duygusunu arttırmak, sorumluluk becerisini geliştirmek, empatiye
dayanan davranışları yaygınlaştırmak hedeflenmiştir. Öğretmenlere bir oturumda uygulama yapılmış
başka bir gün uygulamanın teorik yapısı anlatılmıştır.
2.1.6. Öğrenmenin Yolculuğu Eğitimi
Eğitim kapsamında öğretmenlere öğrenme kavramı, öğrenme kuramları, öğrenmenin
gerçekleşme süreci, her bireyde farklılaşan öğrenme yolları ve düzeyleri konusunda bilgiler
verilmiştir. Eğitim sonunda öğrencilerin yaşadıkları öğrenme sorunları ele alınmış ve süreçte yapılması
gerekenler konusunda bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Proje okullarındaki öğretmenlere bir oturum
eğitim verilmiştir.
2.1.7. Öğretim Durumlarının Düzenlenmesi
Öğrencilere istendik özelliklerin kazandırılmasını sağlayan öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi
boyutunu ele alan eğitimde; giriş ya da hazırlık etkinlikleri, gelişme etkinlikleri, sonuç etkinlikleri,
programda yer alan kazanımların uygulanmasında dikkat edilecek hususlar, uygulamada kullanılacak
öğretim stratejisi, yöntem ve tekniklerin etkili kullanımı ve ölçme değerlendirme sisteminin işlevsel
olması konusunda öğretmenlere bilgiler verilmiştir. Eğitim sonunda öğretmenlerden gelen sorular
cevaplanmıştır. Proje okullarındaki öğretmenlere bir oturum eğitim verilmiştir.
2.1.8. Özel Öğretim Yöntemleri
Beceri öğretimi, öğrenme stratejileri, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim öğretim çalışmalarının
planlanması, ölçme ve değerlendirme yaklaşımları ve öğretim teknolojilerinin derslerde etkin
kullanımı konularında verilen eğitimde; öğretmenlerin bu konuları uygulama durumları ele alınmıştır.
Uygulamada karşılaştıkları sorunlar ele alınarak çözüm önerileri geliştirilmiştir. Proje okullarındaki
öğretmenlere bir oturum eğitim verilmiştir.
2.1.9. Dil Becerilerinin Geliştirilmesi
Proje okullarında öğrenim gören öğrencilerin Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun
olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarını sağlamak, sözcük dağarcıklarını geliştirmek, okuma
yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarını sağlamak, okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış
açısıyla değerlendirmelerini ve sorgulamalarını sağlamak hedeflenmiştir. Bu amaçla dil becerileri ile
ilgili farklı çalışmalar yürüten sınıf öğretmenleri ile proje okullarında çalışan sınıf öğretmeni birlikte
dersi ele alarak hem sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sağlanmış hem de öğrencilerle
etkili çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda sözlü ve yazılı anlatım becerilerine yönelik dinleme,
konuşma, okuma ve yazma becerilerine yönelik farklı etkinlikler planlanmış ve okuldaki Türkçe dersi
ile uyumlu olarak uygulanmıştır. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında öğrenci seviyelerine
göre hazırlanan etkinliklerin planları sınıf öğretmenlerine sunulmuştur. Sınıf öğretmenleri hazırlanan
etkinlikleri kendi sınıflarına göre düzenleyerek uygulama planı hazırlamışlardır.
2.1.10. Masal Anlatıcılığı Eğitimi
Millî Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Masal Anlatıcılığı Eğitici Eğitimine katılan eğitmenler
tarafından verilen eğitim projede yer alan öğretmenlerden istekliler katılmıştır. Öğretmenlere, masal
anlatıcılığı eğitiminde masalın temel unsurları, türleri, masalın eğitimdeki işlevleri, masal okumak
için ortam düzenlemeleri, masal veya hikâye anlatma teknikleri başlıklarında bir içerik sunulmuştur.
Eğitim, beş iş günü sürmüştür.
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2.1.11. Veli Eğitimleri
Velilerin öğrencilerin gelişimi üzerindeki etkisi düşünülerek proje kapsamındaki velilere öğrenme
sürecindeki sorumlulukları ve rolleri konularında eğitimler planlanmıştır. Bu kapsamada proje
bilgilendirme çalışmaları sonrasında aile yaşam becerileri, çocuklarda iletişim becerilerinin
geliştirilmesi, eğitsel oyunlar ve olumlu davranış kazandırma, bilinçli medya kullanımı, bağımlılıkla
mücadele (aile ve internet) konularında veli eğitimleri yapılmıştır.
İlimizde temel eğitim düzeyinde sınıf öğretmenlerinin mesleki gelişimlerine katkı sunarak
öğrencilerin sanatsal, kültürel, sportif ve sosyal yönlerini desteklemek amacıyla yapılan bu proje
Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt İlçelerinde yer alan 6 ilkokulda 25 hafta boyunca sürmüştür.
Öğrencilerin fiziksel, sanatsal ve dilsel gelişimlerini destekleyen Beceri Temelli Okullar projesinin
pilotlama çalışmaları ilimizde yer alan, farklı koşulları olan ilkokullarda uygulanmıştır. Malatya’nın
farklı coğrafi ve kültürel özelliklerini yansıtması ve Malatya evrenini temsil etmesi açısından hem
kırsal hem de merkezi; hem kalabalık hem de kalabalık olmayan okullar projeye dahil edilmiştir.
Çalışma nicel araştırma yöntemlerinden tek gruplu ön test son test modeline göre düzenlenmiştir. Bu
çalışmada projenin başlangıcında ve sonunda öğretmenlere yönelik öz yeterlilik ve sınıf yönetimi
kaygısına ilişkin iki ölçek uygulanmıştır. 2005 yılında Çapa, Çakıroğlu ve Sarıkaya tarafından Türkçeye
uyarlanan “Öğretmen Öz yeterlik İnancı Ölçeği’ ile Özkul ve Dönmez (2019) tarafından geliştirilen
Sınıf Yönetimi Kaygısı ölçeği araştırma kapsamında kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yapılan
analizlerde verilerin normal dağılım sağlamadığı görüldüğü için nonparametrik testler tercih
edilmiştir.
3. Bulgular
Tablo 2. Öğretmenlerin Öz Yeterlilik Algısına göre Ön Test-Son Test Anlamlılık İlişkilerine İlişkin Wilcoxon Testi
Puan
Sıralar
N Mean Rank
Sum Of Ranks
z
p
Negatif Sıralar (a) 29
15,00
435,00
-4,703 ,000
Pozitif Sıralar(b)
0
,00
,00
Ön test Puanı-Son test Puanı
Eşit (c)
0
Total
29
a. öntest<sontest
b. öntest>sontest
c. öntest=sontest

Tablo 2’de Beceri temelli okullar projesi kapsamında çalışan öğretmenlerin uygulanan proje
sonrasında öz yeterlilik algılarındaki değişim durumuna ilişkin Wilcoxon testi yapılmıştır. Araştırma
verilerine göre proje sonrasında ön test ve son test verileri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir
(z=-4,703; p=0,000). Tabloda ön test lehine negatif sıralar ortalamasının yüksek olduğu görülmüştür.
Ortalama değerlere bakıldığında son test ortalamasının (3,472) ön test ortalamasından (2.005) yüksek
olduğu görülmüştür. Bu açıdan proje sürecinin öğretmenlerin öz yeterlilik algılarına olumlu bir katkısı
olduğu söylenebilir.
Tablo 3. Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Kaygısına göre Ön
Testi
Puan
Sıralar
N
Negatif Sıralar (a)
23
Ön test Puanı-Son test Pozitif Sıralar(b)
6
Puanı
Eşit (c)
0
Total
29
a. öntest<sontest
b. öntest>sontest
c. öntest=sontest

Test Son test Anlamlılık İlişkilerine İlişkin Wilcoxon
Mean Rank
17,22
6,50

Sum Of Ranks
396,00
39,00

z
-3,860

p
,000

Tablo 3’te Beceri temelli okullar projesi kapsamında çalışan öğretmenlerin uygulanan proje
sonrasında sınıf yönetimi kaygısındaki değişim durumuna ilişkin Wilcoxon testi yapılmıştır. Araştırma
verilerine göre proje sonrasında ön test ve son test verileri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir
(z=-3,860; p=0,000). Tabloda ön test lehine negatif sıralar ortalamasının yüksek olduğu görülmüştür.
Ortalama değerlere bakıldığında son test ortalamasının (2,793) ön test ortalamasından (1,837) yüksek
olduğu görülmüştür. Soru maddeleri olumsuz cümlelerden oluştuğu için son test ortalamada
öğretmenlerin daha olumlu olduğu söylenebilir. Bu açıdan proje sürecinin öğretmenlerin sınıf yönetimi
kaygılarına olumlu bir katkısı olduğu söylenebilir.
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4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Beceri temelli okullar projesi ile sınıf öğretmenleri müzik, görsel sanatlar, oyun ve fiziki
etkinlikler ve dil becerileri konularında branş öğretmenleri ile birlikte çalışmış, ön öğrenmelerini
sürece katarak sanatsal derslerin planlanması konusunda deneyim yaşamıştır. Bu süreç ön test ve son
test uygulaması verilerine bağlı olarak sınıf öğretmenlerin öz yeterlilik algılarına olumlu yönde katkı
sunmuştur. Literatüre bakıldığında sınıf öğretmenlerinin ya da sınıf öğretmenliği bölümü okuyan
öğretmen adaylarının öz yeterlilik algılarına yönelik çok sayıda çalışma yapıldığı görülmüştür (Berkant
ve Ekici, 2007; Eker, 2014; Korkut ve Babaoğlan, 2012; Küçük, Altun ve Paliç, 2013; Özdemir, 2008;
Toy, 2015). Araştırma sonuçlarına göre sınıf öğretmenlerinin belli bir eğitimsel süreci etkili bir biçimde
yürütme kapasiteleri hakkında kendine ilişkin yargıları yüksektir. Ancak bu çalışmada var olan öz
yeterlilik algıları anlamlı oranda artış göstermiştir. Bu kapsamda bu projenin sınıf öğretmenlerinin öz
yeterlilik algılarını olumlu etkileyerek mesleki gelişimlerine katkı sağladığı söylenebilir.
Araştırmada ön test ve son test uygulaması verilerine bağlı olarak proje süreci sınıf
öğretmenlerinin sınıf yönetimi kaygılarına olumlu bir katkı sağlamıştır. Literatüre bakıldığında
öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine yönelik çok sayıda çalışma yapıldığı görülmüştür
(Babaoğlan ve Korkut, 2010; Yıldırım, 2012; Özdaş ve Akpınar, 2018; Yılmaz, 2015). Yapılan
çalışmalarda öğretmenler; programa bağlı etkinlikler, sınıfın fiziki yapısı, öğretmen ve öğrenci
arasındaki ilişki, zamanının etkili kullanımı, sınıf içi etkileşim vb. konularda sorun yaşayarak sınıf
yönetimi kaygıları oluştuğu söylenebilir. Sanatsal uygulamaların etkili bir şekilde sınıf ortamına
getirilmesi ile birlikte sınıf yönetimi biçimi etkilendiği, her öğrencinin öğrenme sürecine aktif
katılımının sağlanması ile birlikte sınıf yönetimi algısı da değiştiği söylenebilir. Öğrenme ortamı,
öğrenci, öğretmen vb. değişkenlerdeki rol paylaşımı ile birlikte sınıf yönetimi modeli de farklılaşmış
olsa bile öğretmenlerin sınıf yönetimi kaygılarının azaldığı tespit edilmiştir.
Proje çıktılarına bakılarak aşağıdaki öneriler geliştirilmiştir:
●
●
●
●

Temel eğitimde disiplinler arası uygulama projeleri yaygınlaştırılmalıdır.
Öğretmenler arası mesleki deneyim paylaşımı için imkân tanınmalıdır. Branş öğretmenleri ile
sınıf öğretmenlerinin tecrübe paylaşımları önemli olduğundan hedef kitlelerine uygun ulusal
ve uluslararası projelerde birlikte çalışmaları sağlanmalıdır.
Öğretmenlerin sanatsal yeterlilik düzeyleri geliştirilmelidir.
İlkokul derslerinde sanatsal ve sportif uygulamaların nitelik ve nicelik olarak daha üst seviyeye
getirilmesi sağlanmalıdır.
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Sınıf Öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modeline İlişkin Görüşleri
Ayla ŞENGÜN, Bartın Üniversitesi, aylaasengun@gmail.com
Doç. Dr. Ayşe Derya IŞIK, Bartın Üniversitesi, aysederyaisik@gmail.com
Özet: 21. yy. gerçeği olan teknolojinin eğitime entegre edilmesi kaçınılmazdır. Özellikle son zamanlarda
ortaya çıkan COVİD-19 pandemisinin eğitime yansımaları doğrultusunda teknolojiyle eğitim daha çok iç içe
geçmiştir. Eğitimde sınıflardan online ortamlara; kitap, defter ve tahtadan bilgisayarlara, tabletlere ve
televizyonlara geçiş yapılmıştır. Bu doğrultuda günümüz ihtiyaçlarına ayak uyduracak öğretim modellerine ihtiyaç
duyulmaktadır. Ters yüz sınıf modeli eğitimde teknoloji kullanımını esas alan ve son yıllarda oldukça popüler bir
hal alan bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Sınıf içi süreci daha verimli ve etkili kullanmak adına öğrenciler
kendi bireysel hızları doğrultusunda çevrimiçi olarak derslerine ulaşım sağlar. Sınıf içi süreçte ise öğrencilerin
daha anlamlı ve kalıcı öğrenmelerini sağlamak için aktif etkinliklere, sınıf içi tartışmalara, laboratuvar
etkinliklerine yer verilir. Ters yüz sınıf modeli geleneksel anlamda sınıf içi ve sınıf dışı döngünün tersine döndüğü
bir öğretim modelidir. Ters Yüz sınıf modeline ilişkin çalışmalar incelendiğinde genellikle araştırmaların büyük
bir çoğunluğunun üniversite, lise ve ortaokul düzeyinde olduğu görülmektedir. Bu araştırmanın amacı ters yüz
sınıf modelinin ilkokul öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda ilkokul düzeyinde kullanılabilirliği, motive etme
durumu, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin çevrimiçi videolarında olması gereken eğitsel ölçütler, ölçme ve
değerlendirme, sınıf içi ve sınıf dışı süreç hakkında görüşlerini almaktır. Araştırmada nitel araştırma
yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Yaz
döneminde Türkiye’de öğretmenlik yapmakta olan sınıf öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama
aracı olarak araştırmacı tarafından uzman görüşüne başvurularak hazırlanan yarı yapılandırılmış “Görüşme
Formu” kullanılmıştır. Veriler nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi ile elde edilmiştir Araştırma analizleri
incelendiğinde öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu Ters Yüz Sınıf Modeline ilişkin bilgi sahibi oldukları, ilkokul
düzeyinde uygulamalı derslerde kullanılabilir olduğu, sınıf içi ve sınıf dışı süreçte kullanılabilecek etkinliklere
hakim oldukları, ölçme ve değerlendirme sürecinde çağdaş yöntemleri tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Ters yüz sınıf modeli, Eğitim teknolojileri, Öğretmen görüşleri

Primary Teachers’ Views on Flipped Classroom Model
Abstract: It is inevitable to integrate technology, which is the reality of the 21st century, into education.
Especially in line with the reflections of the COVID-19 pandemic that has emerged recently on education,
technology and education are more intertwined. From classrooms to online environments in education; There
has been a transition from books, notebooks and boards to computers, tablets and televisions. Flipped classroom
model is a model that is based on the use of technology in education and has become quite popular in recent
years. In order to use the classroom process more efficiently and effectively, students access their lessons online
at their own individual pace. In the classroom process, active activities, classroom discussions and laboratory
activities are included in order to enable students to learn more meaningfully and permanently. The flipped
classroom model is a traditional teaching model in which the cycle inside and outside the classroom reverses.
When the studies on the Flipped classroom model are examined, it is seen that the majority of the studies are
at the university, high school and middle school level. The aim of this study is to obtain opinions of the Flipped
classroom model at primary school level in line with the opinions of primary school teachers, motivation,
educational criteria that primary school students should have in online videos, assessment and evaluation,
classroom and out-of-class processes. Case study, one of the qualitative research methods, was used in the study.
Research working group of the 2019-2020 academic year, the summer period constitutes classroom teachers who
teach in Turkey. The semi-structured "Interview Form" prepared by the researcher based on expert opinion was
used as the data collection tool in the study. The data will be obtained by content analysis, one of the qualitative
data analysis techniques. When the analysis of the research were examined, it was concluded that the majority
of the teachers had knowledge about the Inside Out Classroom Model, that it could be used in applied lessons at
primary school level, they had a command of the activities that could be used in the classroom and out-of-class
process, and they preferred modern methods in the measurement and evaluation process.
Keywords: Flipped classroom, Educational technologies, Teacher views
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1.Giriş
21. Yüzyılda teknolojini hızla yayıldığı, geliştiği ve bilgiye ulaşmanın oldukça kolaylaştığı bir
dönemde bulunulmaktadır. Bilim ve teknolojideki bu gelişim dinamik bir yapıya sahip olan eğitimi de
etkilemiştir. Özellikle son zamanlarda ortaya çıkan COVİD-19 pandemisinin eğitime yansımaları
doğrultusunda teknolojiyle eğitim daha çok iç içe geçmiştir. Eğitimde sınıflardan online ortamlara;
kitap, defter ve tahtadan bilgisayarlara, tabletlere ve televizyonlara geçiş yapılmıştır. Prensky (2001)
tüm yaşamlarını bilgisayar, video oyunları, dijital müzik çalarlar, video kameralar, cep telefonları gibi
dijital çağın diğer tüm oyuncak ve araçlarıyla çevrili geçiren öğrencilere Dijital Yerliler olarak
adlandırmaktadır. Eğitim teknolojilerinin kullanımı bu öğrencilerin yetişmesinde oldukça önemli bir
yere sahiptir. (Orhan, Kurt, Ozan, Vural & Türkan, 2014). Bu çerçevede teknolojiyi eğitimden ayırmak
imkansız bir hal almıştır.
Eğitim teknolojilerinin eğitim sürecini daha verimli ve motive edici bir hale dönüştürdüğü göz
önünde bulundurulduğunda eğitim kurumlarında her geçen gün daha yaygın bir şekilde kullanılmaya
başlamıştır (Temizyürek ve Ünlü, 2015). Bu doğrultuda teknolojinin sınıf içine girmesi zorunlu bir hal
almıştır (Hayırsever ve Orhan, 2018). Öğrenciler artık çevrimiçi bilgi arayabilirler ve öğretmenler
artık tek bilgi ve beceri sağlayıcısı değildir (Hao, 2016). Öğretmenler “sahnenin bilgeliği” yerine
“yanda rehberlik” anlayışını ve rolünü üstlenmiştir (Miller, 2012). Bu sınıf kültüründe öğretmen bilgiyi
öğrencilere anlatmak yerine öğrencinin bilgiyi kendisinin inşa etmesine yardımcı oldukları yenilikçi
sınıflar almıştır (Miller, 2012; Singh, 2014). Eğitim teknolojileriyle zenginleştirilmiş, öğrenmenin daha
etkili ve kalıcı hale gelmesi amaçlanan öğrenme- öğretme ortamlarının yeniden tasarlanmasına ihtiyaç
duyulmaktadır (Hayırsever ve Orhan, 2018). Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Ters Yüz Sınıf Modeli ortaya
çıkmıştır. Ters Yüz Sınıf Modeli, teknolojiyle öğrenmeyi sağlayan bir öğrenme modelidir (Sojayapan
ve Khlaisang, 2018).
1.1 Ters Yüz Sınıf Modeli
Flipped Classrom olarak geçen kavram ülkemizde “ters çevrilmiş öğrenme”, “tersine çevrilmiş
sınıf”, “tersine çevrilmiş öğretim”, “harmanlanmış öğrenme”, “evde ders okulda ödev” veya “Ters
Yüz Sınıf Modeli” olarak da adlandırılmaktadır. Bu çalışmada Ters Yüz sınıf Modeli olarak
kullanılmaktadır. Kavram özellikle yeni olmasa da, gündemde yer almaktadır. (Hamdan, McKnight,
McKnight ve Arfstrom, 2013). Ters yüz edilmiş sınıfların başlıca hedefi, geleneksel öğretim anlayışını
tam tersine çevirerek sınıf içi araştırmalara yer açmak adına dersi sınıfın dışına taşımak, sınıf içindeki
yüz yüze eğitimin niteliğini artırmaktır (Strayer, 2012). Geleneksel sınıflardaki öğrencilerin, ders
konularını sadece sınıflarında öğrenip, ödevlerinin evlerinde yapmalarının tersine, Ters Yüz Sınıf
Modelinde öğrenciler ders içeriklerine okul dışı ortamda ulaşır ve sınıf ortamında içeriği güçlendirecek
etkinliklere yer verilerek öğretim daha kaliteli hale getirir (Torun ve Dargut,2 015). Ters yüz edilmiş
sınıflarda öğrenme, senkron ve asenkron sistemler yardımı ile öğrencilere çalışacakları konuların
bireysel öğrenme hızlarına uygun olarak okul dışında da ulaşabilme imkanı sunmaktadır (Bolat, 2016).
Dersler geleneksel sınıflarda olduğu gibi belli bir zamana göre kısıtlanmamıştır. Öğrenciler kaydedilen
ders videolarını istedikleri zaman dinleyebilir, durdurabilir, tekrar oynatabilir (Baker, 2000). Ayrıca,
dijital araçlar sayesinde öğretmenler, öğrencilerin neye, ne zaman ihtiyaç duyduklarını belirleyerek
sınıf içerisinde öğrencilerin bu bireysel ihtiyaçlarına yanıt verebilir (Demirer ve Aydın, 2017).
Bishop ve Verleger (2013) Ters Yüz Sınıf Modelini iki bölüme ayırmıştır. İlk bölümde sınıf dışında
teknoloji aracılığıyla gerçekleşen bireysel bir öğretim, ikinci kısımda ise sınıf içinde etkileşimli grup
etkinliklerinin olduğu bir öğretim söz konusudur (Alsancak-Sırakaya ve Seferoğlu, 2017). Dersler
önceden kaydedilmiş video ve ders süresi ile sınıfın dışında gerçekleşir, dersler sınıf dışında
tüketildiğinde, öğrenciler söylenenleri yansıtmak için durabilir, tekrar duymak için geri sarabilir,
derslerinin izin verdiği ölçüde dersleri dinleyebilir ya da az dinleyebilir (Talbert, 2012). Yüz yüze sınıf
oturumlarında ise öğrenciler, pasif olarak dersleri dinlemek yerine takım etkinlikleri yoluyla daha
aktif ve etkileşimli olma fırsatına sahiptirler (Kim, Kim, Khera ve Getman, 2014).
Sınıfta, öğrenciler akranlarının ve eğitmenlerinin doğrudan yardımıyla materyali içselleştirmeye
odaklanabilirler. Geleneksel sınıflarda öğretmen bilgiyi öğrencilere sunar ve ardından sınıfın dışında
öğrencilerin görevleri tamamlamak için kendi başlarına bırakıldıkları ödevler verir. Bergmann ve Sams
(2012, akt; Smith, 2015) birçok öğrencinin ders sırasında öğretmenin söylediklerini unuttuğunu
belirtmektedir. Öğrenciler öğretmen tarafından verilen görevleri tamamlamak için eve
döndüklerinde, öğretmenin sınıfta söylediklerini unutmak ve öğretmenden ya da akranlarından yardım
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istememe gibi birçok nedenden dolayı hayal kırıklığına uğrarlar. Bu durum öğrencilerin ödevlerini
yapmalarını engelleyebilmektedir.
Ters çevrilmiş pedagojinin özü, daha derinlemesine açıklama, uygulama ve bilginin verimli
kullanımı için, geleneksel olarak sınıf içinde gerçekleşen olayları sınıf dışına taşınmaktır. (He, Holton,
Farkas ve Warschauer, 2016). Ters çevrilmiş bir sınıfta öğrenciler dersleri sınıf dışı zamanlarında
video, podcast gibi materyaller aracılığıyla ulaşır, geleneksel sınıflarda ev ödevi olarak atanan
materyaller ise daha fazla öğrenci merkezli ve sorgulamaya dayalı faaliyetlerle sınıfta tamamlanır
(Smith, 2015).
Hamdan, McKnight, McKnight ve Arfstrom (2013), ters çevrilmiş sınıfı derslerine uygulamak
isteyen eğitimciler için gerekli olan dört sütunu F-L-I-P'nin Esnek Çevre, Öğrenme Kültürü, Kasıtlı
İçerik ve Profesyonel Eğitimci olmak üzere dört aşama belirlemişlerdir:

F
L
I
P

-Esnek Öğrenme Ortamları: Ters çevrilmiş sınıflar çeşitli öğrenme modlarına izin verir;
eğitimciler genellikle öğrenme alanlarını, grup çalışması, bağımsız çalışma, araştırma,
performans ve değerlendirmeyi içerebilecek derse veya üniteye uyacak şekilde fiziksel
olarak yeniden düzenlerler. Öğrencilerin ne zaman ve nerede öğreneceklerini seçtikleri Esnek
Ortamlar yaratırlar.
-Öğrenme Kültüründe Değişim: Öğrenciler, öğretimin ürünü olmaktan, öğrenme sürecine
kişisel olarak anlamlı bir şekilde katılma ve değerlendirme fırsatları aracılığıyla bilgi
oluşumunda aktif olarak yer aldıkları öğrenme merkezine geçerler. Ters Çevrilmiş Öğrenme
modelinde, öğretmen merkezli bir sınıftan öğrenci merkezli bir yaklaşıma bir geçiş vardır; burada sınıf
içi zaman konuları daha derinlemesine araştırmak ve daha zengin öğrenme fırsatları yaratmak içindir.
-Kasıtlı İçerik: Eğitimciler, sınıf düzeyine ve konuya bağlı olarak, aktif öğrenme stratejileri,
akran eğitimi, probleme dayalı öğrenme veya ustalık veya Sokratik yöntemler gibi çeşitli
öğretim yöntemlerini benimsemek amacıyla sınıf süresini en üst düzeye çıkarmak için Kasıtlı
İçeriği kullanır.
-Profesyonel Eğitimci: Ters çevrilmiş bir sınıftaki eğitimcilerin geleneksel öğretim
görevlilerinden daha az belirgin bir rolü vardır, ancak öğrencileri değerlendirmede ve sınıf
oturumlarını kolaylaştırmada kritik yeterliliklere sahip olmalıdır (McDonald ve Smith,2013).

1.2 Araştırmanın Önemi
21. yy. da gerçekleşen bilim ve teknolojik gelişmeler sonucunda teknoloji eğitime entegre
edilmiştir. Teknolojiyi, eğitimle bütünleştiren ve öğretmenlere alışılagelen yaklaşım ve yöntemlere
göre farklı bir rol veren modellerden biri ters çevrilmiş sınıflardır (Çakır ve Yaman, 2018). Bu
doğrultuda eğitimde teknoloji kullanımını esas alan ters çevrilmiş sınıf modeli son yıllarda oldukça
popüler bir hal almıştır. Alan yazın incelendiğinde modele yönelik yapılan çalışmaların büyük bir
çoğunluğunun ortaokul, lise ve yükseköğretim seviyesinde toplandığı görülmektedir.
Bu çalışma ters çevrilmiş sınıf modelinin farklı boyutlarını ilkokul öğretmenlerinin görüşleri
doğrultusunda incelemesi yönüyle önemlidir. Sınıf öğretmenlerinin ters çevrilmiş sınıf modeli ile ilgili
neler bildikleri hakkında görüşleri alınarak literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı
zamanda modelin ilkokul düzeyinde kullanılabilirliği, video hazırlarken dikkat edilmesi gereken eğitsel
ölçütler hakkında gelecekteki öğretmen adaylarına katkı sağlayacağı beklenmektedir.
1.3 Araştırmanın Amacı
Bu araştırmanın amacı ters yüz sınıf modelinin ilkokul öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda
ilkokul düzeyinde kullanılabilirliği, motive etme durumu, ilkokul düzeyindeki öğrencilerin çevrimiçi
videolarında olması gereken eğitsel ölçütler, ölçme ve değerlendirme, sınıf içi ve sınıf dışı süreç
hakkında görüşlerini almak olarak belirlenmiştir.
1.4 Alt Problemler
1.Sınıf öğretmenleri Ters Yüz Sınıf Modeli hakkında neler bilmektedir?
2.Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinin ilkokul düzeyinde uygulanabilirliği hakkında
görüşleri nedir?
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3.Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf modelinin ilkokul düzeyinde hangi derste/derslerde hangi
konuların öğretiminde uygulanabilirliği hakkında görüşleri nedir?
4.Sınıf Öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modeli kullanımının öğrenci motivasyonu ve sınıf dışı
etkinliklere teşvik etme yöntemleri hakkında görüşler nelerdir?
5.Ters Yüz Sınıf Modelinde ilkokul düzeyinde hazırlanan videoların eğitsel ölçütleri hakkında
görüşleri nelerdir?
6.Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinde ders sırasında yapılacak etkinlikler hakkında
görüşleri nelerdir?
7.Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinde ölçme ve değerlendirme hakkında görüşleri
nelerdir?
2.Yöntem
Çalışmanın bu bölümünde araştırma modeli, çalışma grubu, araştırmada kullanılan veri toplama
araçları ve verilerin analizinde kullanılan analiz teknikleri açıklanmaktadır.
2.1 Araştırmanın Modeli
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılacaktır. Durum çalışmaları,
özellikle değerlendirme süreçleri gibi birçok alanda kullanılan, araştırmacının bir durumu, sıklıkla da
bir programı, olayı, eylemi, süreci, ya da bir veya daha fazla bireyi derinlemesine analiz ettiği bir
araştırma desenidir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016: 22).
2.2 Çalışma Grubu
Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 eğitim-öğretim yılı Yaz döneminde Türkiye’de öğretmenlik
yapmakta olan toplam 22 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışma grubuna ait ayrıntılı bilgiler Tablo
1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Çalışma grubuna ait bilgiler
Değişken
Alt değişken
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Eğitim düzeyi
Ön lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Mesleki kıdem
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üstü
Şu An Öğrenimini
1. Sınıf
Sürdürdüğü Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
3 ve 4. sınıf
4. Sınıf
Sınıftaki Öğrenci Sayısı
10 - 20
21- 30
31- 40
Teknoloji
Kullanım Düşük
Düzeyi
Orta
Yüksek
Toplam

Sayı (N)
17
5
2
17
3
12
1
4
2
3
4
6
3
1
8
11
9
2
1
9
12
22

Yüzde (%)
77,27
22,73
9,09
77,27
13,64
54,54
4,54
18,18
9,09
13,63
18,18
27,27
13,63
4,54
36,36
50
40,90
9,10
4,54
40,90
54,54
100

Tablo 1 incelendiğinde araştırmaya katılan öğretmenlerin 17’sinin (%77,27) kadın 5’inin (%22,73)
erkek olduğu, 2’sinin (%9,09) ön lisans, 17’sinin (%77,27) lisans ve 3’ünün (%13,64) yüksek lisans
mezunu olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin 12’sinin (%54,54) 0-5, 1’inin (4,54) 6-10 yıl, 4’ünün
(18,18) 11-15 yıl, 2’sinin (9,09) 16-20 yıl, 3’ünün (13,63) 20 yıl ve üstü mesleki kıdemi olduğu
görülmektedir. Öğretmenlerin 4’ünün (18,18) 1. Sınıf, 6’sının (27,27) 2. Sınıf, 3’ünün (13,63) 3. Sınıf,
1’inin (4,54), 3-4.sınıf, 8’inin (36,36) 4. Sınıflara öğrenim verdiği görülmektedir. Öğretmenlerin
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sınıftaki öğrenci sayıları incelendiğinde 11’inin (%50) 10-20 kişi, 9’unun (40,90) 21-30 kişi, 2’sinin
(9,10) 31-40 kişiden oluştuğu görülmektedir. Öğretmenlerin 1’inin (4,54) düşük, 9’unun (40,90) orta,
12’sinin (54,54) yüksek düzeyde teknolojiyi kullandıkları görülmektedir.
2.3 Veri Toplama Aracı
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından uzman görüşüne başvurularak
hazırlanan yarı yapılandırılmış “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Görüşme sorularında açık uçlu
sorulardan önce öğretmenlerin cinsiyeti, mesleki kıdemi, eğitim düzeyi, mezun olduğu bölüm, şu an
öğretimini sürdürdüğü sınıf seviyesi ve sınıfında kaç öğrencinin olduğu ile ilgili sorulara yer verilmiştir.
2.4 Verilerin Toplanması
Araştırmanın veri toplama aşamasında geçmeden önce Bartın Üniversitesi Sosyal ve Beşeri
Bilimler Etik Kurulundan Onay Belgesi (2020-02 Protokol No 20.01.2020 tarihli) alınmıştır. Etik kurul
onayından sonra da Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (09.03.2020 Tarihli 64441482-604-02-E.5118167 sayılı)
gerekli izin alınmıştır. Görüşme formu “Google Formlar” üzerinden hazırlanmış ve online ortamda
katılımcılarla paylaşılmıştır.
2.5 Verilerin Analizi
Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi, belirli kurallara dayalı
kodlamalarla bir metnin bazı sözcüklerinin daha küçük ve sistematik içerik kategorilerine ayrılarak
özetlenen bir teknik olarak tanımlanır (Büyüköztürk vd. 2013:259).
3.Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde araştırma sonucunda elde edilen verilere yer verilmiştir. Veriler tablolar halinde
gösterilmiştir. Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modeli hakkında neler bildikleriyle ilgili verdikleri
cevaplar Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2. Öğretmenlerin Ters Yüz Sınıf Modeli Hakkında Bilgi Düzeyleri
Temalar
Alt Temalar
Öğretmen Kodları
Ders
içeriğinin
dijital
Ö2, Ö4, Ö6, Ö7, Ö13,
platformlarda sunulması
Ö14, Ö18
Dönüşümlü Eğitim
Ö9
Öğrencilerin
derse
hazırlık
Biliyorum
Ö7, Ö8, Ö19, Ö21, Ö22
gelmesi
Öğrencilerin bireysel öğrenme
Ö16, Ö19
hızlarına göre konuyu öğrenmesi
Toplam
Çok az bilgim var
Ö1, Ö11, Ö15, Ö20
Kısmen
biliyorum
Toplam
Fikrim yok
Ö3, Ö5, Ö10, Ö12, Ö17
Bilmiyorum
Toplam
Genel Toplam

Frekans (f)

Yüzde (%)

7

29,16

1

4,16

5

20,83

2

8,33

15
4
4
5
5
24

62,48
16,60
16,6
20,83
20,83
100,00

Tablo 2’deki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modeline İlişkin neler
bildikleriyle ilgili görüşlerin; Biliyorum, kısmen biliyorum ve bilmiyorum olmak üzere veriler 3 farklı
temada toplandığı görülmektedir. Biliyorum teması %62,48 oranla en çok görüş bildirilen temadır. Bu
temanın alt temalarında ise 7 öğretmenin (%29,16) ders içeriğinin dijital platformlarda sunulması, 1
öğretmenin (4,16) dönüşümlü eğitim, 5 öğretmenin (20,83) öğrencilerin derse hazır gelmesi, 2
öğretmenin (8,33) Öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına göre konuyu öğrenmesi yönünde görüş
bildirdiği görülmektedir. Oluşturulan %16,60 oranındaki kısmen biliyorum teması görüşlerin %16,60’ı
toplanmıştır. Bu temanın alt temasında ise 4 öğretmenin (%16,60) çok az bilgim var yönünde görüş
bildirmiştir. Oluşturulan %20,83 oranındaki bilmiyorum teması görüşlerin %20,83’ü toplanmıştır. Bu
temanın alt temasında ise 5 öğretmen (20,83) fikrim yok görüşünü belirtmişlerdir.
Biliyorum temasında yer alan “Ders içeriğinin dijital platformlarda sunulması” alt temasına ilişkin
örnek ifadeler şunlardır;
Ö2 “Önceden hazırlanan konuların dijital ortamda öğrencilere sunulması”
Ö6 “Ders konularının teknolojik bir platforma kaydedilerek öğrenciye sunulması”

213

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)
Ö14 “Konunun öğrenci tarafından sınıf dışında teknolojik araçlar sayesinde öğrenilmesi ve
uygulama, ödev kısmının sınıf ortamında gerçekleştirilmesi”
Öğrencilerin derse hazırlık gelmesi alt temasına ilişkin örnek ifadeler şunlardır;
Ö21 “Bu model öğrencide ön hazırlık oluşmasını sağlar. Öğrenciyi ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda
araştırmaya ve öğrenmeye sevk eder.”
Ö7 “Öğrenciler daha sınıfa gelmeden, işlenilecek konuyu dijital ortamda inceler, çalışır. Derse
hazırlıklı ve dolu gelir.
Ö8 “Öğrencinin konuyu çalışıp araştırıp bilerek sınıfa gelmesi diye biliyorum”
Öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına göre konuyu öğrenmesi alt temasına ilişkin örnek ifadeler
şunlar;
Ö16 “Öğrenciler kendi öğrenme hızlarında ve tarzlarında konuları öğrenebiliyorlar ve konuları
anlamadan geçme olasılığı ortadan kalkmış oluyor.”
Kısmen biliyorum temasında yer alan “çok az bilgim var” alt temasına ilişkin örnek ifadede ise;
Ö15 “Ayrıntılı bilgiye sahip değilim” şeklindedir.
Bilmiyorum temasında yer alan “fikrim yok” alt temasına ilişkin örnek ifade ise;
Ö3 “Herhangi bir fikrim yok” şeklinde yer almaktadır.
Elde edilen veriler öğretmenlerin demografik özelliklere göre incelendiğinde göze çarpan bazı
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar öğretmenlerin mesleki kıdeminde kendisini göstermiştir.
“Bilmiyorum” temasında yer alan görüşler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin büyük bir
çoğunluğunun mesleki kıdemlerinin 0-5 yıl olduğu görülmektedir.
Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modeli ilkokul düzeyinde kullanılabilirliğiyle ilgili verdikleri
cevaplar Tablo 3’de gösterilmektedir
Tablo 3. Öğretmenlerin Ters Yüz Sınıf Modeli İlkokul Düzeyinde Kullanılabilirliğine İlişkin Görüşleri
Temalar
Alt temalar
Öğretmen kodları
Frekans (f)
Yüzde (%)
İlgi çekici materyallerle kullanılabilir.
Ö6, Ö7
2
7,40
Soyut konularda kullanılabilir.
Ö4, Ö8
2
7,40
Sınıf mevcudu düşük sınıflarda
Ö1
1
3,70
kullanılabilir.
Kullanılabilir ama kontrol edilemez.
Ö9, Ö10
2
7,40
Merak
seviyesi
yüksek öğrenci
Ö1
1
3,70
gruplarında kullanılabilir.
Kullanılabilir
Ö12, Ö19
2
7,40
Kullanılabilir
Kalıcı öğrenmeyi sağlar.
Ö13
1
3,70
Uygulamaya
dönük
konularda
Ö14
1
3,70
kullanılabilir
3. ve 4. Sınıflarda kullanılabilir.
Ö15, Ö18
2
7,40
Araştırarak öğrenmeyi sağlar.
Ö20
1
3,70
Öğrencilerin bilgiye ulaşma fırsatları
Ö16
1
3,70
eşitse kullanılabilir.
Toplam
17
59,20
Teknoloji çocuğun duygularından
Ö2
1
3,70
uzaktır.
Kısmen
Bölgelere göre değişiklik gösterir.
Ö7
1
3,70
kullanılabilir
Aileler yeterince bilinçli değil.
Ö11, Ö21
2
7,40
Toplam
4
14,80
Dezavantajlı bölgeler
Ö3, Ö8, Ö21
3
11,10
Öğrencinin
yeterli
teknolojik
Ö21
1
3,70
donanıma sahip olması
Kullanılamaz
Uygun değil
Ö17
1
3,70
Ders konusunda sorumluluk bilincine
Ö22
1
3,70
sahip değiller.
Toplam
6
22,20
Genel toplam
27
100
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Tablo 3’deki veriler incelendiğinde Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinin ilkokul
düzeyinde kullanılabilirliğine ilişkin görüşleri; Kullanılabilir ve kullanılmaz olmak üzere 3 temada
toplanmaktadır. Kullanılabilir teması %59,20 oranla en çok görüş bildirilen temadır. Bu temanın alt
temalarında ise 2 öğretmen (%7,40) İlgi çekici materyallerle kullanılabilir, 2 öğretmen (%7,40) Soyut
konularda kullanılabilir, 1 öğretmen (%3,70) Sınıf mevcudu düşük sınıflarda kullanılabilir, 2 öğretmen
(%7,40)Kullanılabilir ama kontrol edilemez, 1 öğretmen (%3,70) Merak seviyesi yüksek öğrenci
gruplarında kullanılabilir, 2 öğretmen (%7,40) kullanılabilir, 1 öğretmen (%3,70) Kalıcı öğrenmeyi
sağlar, 1 öğretmen (%3,70) Uygulamaya daha çok ihtiyacı olan konularda kullanılabilir, 2 öğretmen
(%7,40) 3. ve 4. Sınıflarda kullanılabilir, 1 öğretmen (%3,70) Araştırarak öğrenmeyi sağlar, 1 öğretmen
(%3,70) Öğrencilerin bilgiye ulaşma fırsatları eşitse kullanılabilir şeklinde görüş bildirmiştir.
Oluşturulan Kısmen kullanılabilir teması %14,80 oranda görüş toplamıştır. Bu temanın alt temalarında
ise, 2 öğretmen (%7,40) Aileler yeterince bilinçli değil, 1 öğretmen (%3,70) bölgelere göre değişiklik
gösterir, 1 öğretmen (%3,70) Teknoloji çocuğun duygularından uzaktır şeklinde görüş bildirilmiştir.
Kullanılamaz teması %22,20 oranında görüş toplamıştır. Bu temanın alt temalarında ise 3 öğretmen
(%11,10) dezavantajlı bölgeler, 1 öğretmen (%3,70) Öğrencinin yeterli teknolojik donanıma sahip
olması, 1 öğretmen (%3,70) Ders konusunda sorumluluk bilincine sahip değiller, 1 öğretmen (%3,70)
uygun değil şeklinde görüş bildirmiştir.
Kullanılabilir temasında yer alan “İlgi çekici materyallerle kullanılabilir” alt temasında yer alan
örnek ifade;
Ö6 İlkokul düzeyinde kullanılabilir; fakat bu kademe daha çok oyun grubunda yer aldığı için
ilginin yüksek olduğu eğitim araçları kullanılarak derse katılım sağlanabilir.” şeklindedir.
Uygulamaya dönük konularda kullanılabilir alt temasında örnek ifade ise;
Ö14 “Kullanılabilir. Özellikle bazı konuların anlatılmaktan çok pratiğe, ekstra çalışmalara ihtiyacı
olduğunu düşünüyorum”. şeklindedir.
Kısmen kullanılabilir temasında yer alan “Teknoloji çocuğun duygularından uzaktır” alt temasında
yer alan örnek ifade;
Ö2 “Evet Ama her zaman değil sonuçta teknoloji çocuğun duygularından uzak” şeklindedir.
Aileler yeterince bilinçli değil alt temasındaki örnek ifade ise;
Ö11 “Kısmen kullanılabileceğini düşünüyorum. Özellikle bilgiye ulaşılabilirlik konusunda
eksikliklerin olduğunu ve ailelerin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığını düşünüyorum.” şeklinde
yer almaktadır.
Bölgelere göre değişiklik gösterir alt temasındaki örnek ifade şu şekildedir;
Ö7 “Kısmen kullanılabilir. Yani bölgelere göre değişiklik gösterir. Varoşlarda, kenar mahallelerde
oturan, eğitim ve gelir düzeyi düşük ailelerin çocukları genelde denetimsiz oluyor. Bu yüzden çocuk
kendi başına ders çalışmak için istekli olmuyor. Halbuki öğrenme içten gelen bir istektir. İstek olursa
araştırma, geliştirme olur. Böyle bir çalışma olacaksa bile görsel işitsel efektlerle desteklenmiş çok
kaliteli içerikler olmalı ki öğrencinin dikkatini çeksin.”
Kullanılamaz temasında “Dezavantajlı bölgeler” alt temasında yer alan örnek ifade ise:
Ö21 “Kullanılabilmesi için sınıf öğretmeninin ve velinin sıkı bir iletişim halinde olması gereklidir.
Öğrencinin teknolojik anlamda yeterli olması gerekir. Dezavantajlı bölgelerde kullanılma durumu
güçleşir.” şeklindedir.
Ders konusunda sorumluluk bilincine sahip değiller Alt temasında yer alan örnek ifade şu
şekildedir;
Ö22 “Bence kullanılamaz çünkü 6-10 yaş arası çocukların daha oyun odaklı oldukları ders
konusunda çokta sorumluluk bilincine sahip olamayabilecekleri ilgilerinin çabuk dağılabileceğini
düşünüyorum.”
Elde edilen veriler öğretmenlerin demografik özelliklere göre incelendiğinde göze çarpan bazı
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar öğretmenlerin cinsiyetleri ve mesleki kıdemlerinde kendisini
göstermiştir. Erkek öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu “Kısmen kullanılabilir” teması yönünde görüş
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bildirmiştir. Mesleki kıdemi 0-5 yıl olan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu ise “Kullanılamaz” teması
yönünde görüş bildirmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelini kullanmayı isteme durumlarıyla ilgili cevaplar Tablo
4’ de gösterilmektedir.

Kullanmak
istemem

Kullanmak isterim

Tablo 4. Öğretmenlerin Ters Yüz Sınıf Modelini Kullanmayı İsteme Durumlarına İlişkin Görüşleri
Temalar Alt temalar
Öğretmen kodları
Frekans (f)
Eğitimde çeşitlilik sınıf iklimini canlı
Ö2, Ö5, Ö8
3
tutar.
Uygulama imkanı sağlar
Ö3, Ö11, Ö16, Ö20, Ö21
5
Uygun ders içeriklerinde kullanılabilir.
Ö1, Ö4, Ö15, Ö18
4
Kullanılabilir fakat öğrencilerin dikkat
Ö6
1
düzeyi düşüktür.
Çağımıza uygun bir model.
Ö12
1
Öğrenmeyi kalıcı hale getirir.
Ö13, Ö14, Ö19
3
Toplam
17
Zamanım yok
Ö7
1
Teknoloji öğrencilere dokunamaz.
Ö9
1
Biraz daha ilerleyişi görmek gerekir.
Ö10
1
Kullanmak istemem
Ö17, Ö22
2
Toplam
5
Genel Toplam
22

Yüzde(%)
13,63
22,72
18,18
4,54
4,54
13,63
77,24
4,54
4,54
4,54
9,09
22,71
100

Tablo 4’deki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinin kullanmak
isteme durumlarına ilişkin görüşleri; kullanmak isterim ve kullanmak istemem olmak üzere iki
temadan oluşmaktadır. Kullanmak isterim teması %77,24 oranla en çok görüş bildirilen temadır. Bu
temanın alt temalarında ise 3 öğretmen (%13,63) Eğitimde çeşitlilik sınıf iklimini canlı tutar, 5
öğretmen (%22,72) Uygulama imkanı sağlar, 4 öğretmen (%18,18) Uygun ders içeriklerinde
kullanılabilir, 1 öğretmen (%4,54) kullanılabilir fakat öğrencilerin dikkat düzeyi düşüktü, 1 öğretmen
(%4,54) Çağımıza uygun bir model, 3 öğretmen (%13,63) Öğrenmeyi kalıcı hale getirir yönünde görüş
belirtilmiştir. Kullanmak istemem teması görüşlerin %22,71’ini toplamıştır. Bu temanın alt
temalarında ise 1 öğretmen (%4,54) Zamanım yok, 1 öğretmen (%4,54) Teknoloji öğrencilere
dokunamaz, 1 öğretmen (%4,54) Biraz daha ilerleyişi görmek gerekir, 2 öğretmen (%9,09) Kullanmak
istemem şeklinde görüş belirtmiştir.
Kullanmak isterim temasının Eğitimde çeşitlilik sınıf iklimini canlı tutar alt temasında örnek
ifadeler şunlardır;
Ö5 “İsterim değişimlerin sınıf iklimini canlı tuttuğuna inanıyorum.”
Ö8 “Eğitimde çeşitlilik olması açısından isterim. Ayrıca öğrenci kendi çalıştığı konuyu unutmaz
ve öğrenmeye daha istekli olur”
Uygulama imkanı sağlar alt temasındaki örnek ifade;
Ö16 “Kullanmak isterdim. Çünkü öğrencilere daha önceden pratik yapma imkanı sunuyor ve pratik
yaparak sınıfa gelen öğrenci daha özgüvenli şekilde hareket ediyor ve derslerden soğuma ihtimali daha
düşük oluyor.” şekildedir.
Kullanmak istemem temasında yer alan “Teknoloji duygulardan uzaktır” alt temasındaki örnek
ifade şu şekildedir;
Ö9 “Hayır. Çünkü dokunmak, izlemek, görmek lazım.”
Elde edilen veriler öğretmenlerin demografik özelliklere göre incelendiğinde göze çarpan bazı
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar öğretmenlerin cinsiyetleri, okuttukları sınıflar ve sınıf
mevcutlarında kendini göstermiştir. Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere oranla Ters Yüz Sınıf
Modelini kullanmayı daha çok tercih etmişlerdir. 1. Ve 2. Sınıf öğretmenleri bu modeli kullanmayı
tercih etmemişlerdir. “Uygulama imkanı sağlar” alt temasına ise sınıf mevcudu 21-30 olan
öğretmenler görüş bildirmiştir.
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Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinin ilkokul düzeyinde hangi derste/ derslerde hangi
konuların öğretiminde kullanmanın daha uygun olacağıyla ilgili verdikleri yanıtlar Tablo 5’de
gösterilmektedir.

Sözel
derslerde
kullanılmalı

Uygulamalı derslerde
kullanılma

Tablo 5. Öğretmenlerin Ters Yüz Sınıf Modelinin İlkokul Düzeyinde Hangi Ders/Konuda Kullanılabileceğine İlişkin
Görüşleri
Temalar
Alt temalar
Öğretmen kodları
Frekans (f)
Yüzde (%)
Ö2, Ö3, Ö4, Ö6, Ö8, Ö10,
Fen bilimleri
9
20,00
Ö11, Ö13, Ö22
Ö2, Ö3, Ö7, Ö8, Ö10,
Hayat bilgisi
Ö11, Ö12, Ö15, Ö16,
12
26,66
Ö18, Ö19, Ö21
Ö5, Ö12, Ö13, Ö14, Ö15,
Matematik
6
13,33
Ö19
Beden Eğitimi ve Oyun
Ö3
1
2,22
Görsel Sanatlar
Ö20, Ö22
2
4,44
Toplam
30
66,65
Ö5, Ö10, Ö18, Ö19, Ö20,
Türkçe
6
13,33
Ö22
Sosyal Bilimler

Ö2, Ö3, Ö7, Ö15, Ö16,
Ö17, Ö20, Ö21, Ö22

Toplam
Genel Toplam

9

20,00

15
45

33,33
100,00

Tablo 5’deki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinin ilkokul
düzeyinde hangi derste/ derslerde hangi konuların öğretiminde kullanmanın daha uygun olacağına
ilişkin görüşleri; uygulamalı dersler ve sözel dersler olmak üzere iki temadan toplanmıştır. Uygulamalı
dersler teması %.66,65 oranla en çok görüş bildirilen temadır. Bu temanın alt temalarında ise 9
öğretmen (%20,00) fen bilimleri, 12 öğretmen (%26,66) hayat bilgisi, 6 öğretmen (%13,33) matematik,
1 öğretmen (%2,22) Beden eğitimi ve Oyun öğretimi, 2 öğretmen (%4,44) görsel sanatlar yönünde görüş
bildirilmiştir. Oluşturan sözel dersler teması %33,33 oranında görüş toplamıştır. Bu temanın alt
temalarında ise 6 öğretmen (%13,33) Türkçe, 9 öğretmen (%20,00) Sosyal Bilimler yönünde görüş
bildirilmiştir.
Uygulamalı dersler temasında yer alan örnek ifadeler şu şekildedir;
Ö3 “Fen bilimleri/ Hayat Bilgisi/Matematik/Beden Eğitimi ve Oyun gibi derslerin konuları
öğrenciye teorik bilgi aktarılması açısından az olduğu için öğrenciyi sıkmamakta ve uygulama imkanı
artmaktadır.”
Ö4 “Fen Bilimleri dersinde Dünyanın hareketleri konusunda kullanılabilir. Çocuklar Dünyanın
şeklini gözünde canlandıramadığı için videolarla desteklemek somutlaştırma açısından iyi olabilir.”
Ö11” Fen bilimleri ve hayat bilgisi derslerinde kullanılabilir. Bu derslerde özellikle günlük
hayattan edinilen bilgilere açık olması ve fen bilimleri dersinde deneysel çalışmaların daha kolay
yapılabilmesi açısından uygulanabilir olduğunu düşünüyorum.”
Sözel dersler temasında yer alan örnek ifadeler şu şekildedir;
Ö16 “Hayat Bilgisi, Türkçe vb. daha sözel derslerde daha uygun olacağını düşünüyorum. Çünkü
bu derslerde öğrenci kendini ifade etme gereğini daha fazla hissediyor ve pratik yapıp geldiğinde bu
imkânı fazlalaşacak.”
Ö20 “Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Türkçe derslerinde kullanılması güzel olur. Ayrıca Görsel
sanatlar dersinde de kullanabiliriz. Çünkü yeni nesil her şeyi hazır bekliyor. Onları bu alışkanlıktan
uzak tutacağını düşünüyorum”
Elde edilen veriler öğretmenlerin demografik özelliklere göre incelendiğinde cevaplarda herhangi
bir gruplanma belirlenememiştir.
Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelini kullanmanın öğrencilerin derse karşı motivasyonu
üzerine etkisi ve öğrencileri etkinlikleri yapmaları ve videoları izlemeye teşvik etmek için neler
yapılacağıyla ilgili verdikleri yanıtlar Tablo 6’ da gösterilmektedir.
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Öğrencileri videoları ve etkinlikleri
yapmaları için teşvik edici unsurlar

Öğrencilerin derse
karşı motivasyonları

Tablo 6. Öğretmenlerin Öğrenci Motivasyonu ve Sınıf Dışı Etkinliklere Teşvik Etme Yöntemlerine İlişkin Görüşleri
Temalar Alt temalar
Öğretmen kodları
Frekans (f)
Yüzde (%)
Öğrenciye göre değişiklik gösterir.
Ö1
1
2,94
Ö4, Ö5, Ö11, Ö12, Ö13,
Motivasyonunu olumlu yönde etkiler
Ö14, Ö16, Ö19, Ö20, Ö21,
11
32,35
Ö22
Öğrenci üzerinde olumsuz etki
Ö9
1
2,94
bırakır.
Normal bir sınıf öğretmenin bu
Ö7
1
2,94
modeli uygulayacak zamanı yoktur.
Bilgim yok.
Ö15
1
2,94
Toplam
15
44,11
Grup çalışmaları
Ö1
1
2,94
Eğlenceli
içerik
(Animasyon,
karikatür,
müzik,
powepoint,
yarışma)
Görsel zenginlik
Merak
uyandıracak
etkinlikler
(Drama, oyun..)
Video izleyince puan kazanma
Küçük ödüller
Okula yönelik olumlu tavır geliştirme
Öğrencinin
içten
güdülenmesi
sağlanmalı
Velileri bilgilendirme
Bilgim Yok
Toplam
Genel Toplam

Ö2, Ö3, Ö6, Ö22

4

11,76

Ö13

1

2,94

Ö7, Ö8, Ö10, Ö12,

4

11,76

Ö14, Ö18
Ö17, Ö21
Ö9

2
2
1

5,88
5,88
2,94

Ö16, Ö19

2

5,88

Ö11
Ö15

1
1
19
34

2,94
2,94
55,86
100

Tablo 6’ da ki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelini kullanmak
öğrencilerin derse karşı motivasyonu üzerine etkisi ve Öğrencileri etkinlikleri yapmaları ve videoları
izlemeye teşvik etmek için neler yapılacağına ilişkin görüşleri olmak üzere 2 temada toplanmaktadır.
Oluşturulan öğrencilerin derse karşı motivasyonu üzerine etkisi teması %44,11 oranında görüş
toplanmıştır. Bu temanın alt temalarında ise 1 öğretmen (%2,94) Öğrenciye göre değişiklik gösterir,
11 öğretmen (%32,35) Motivasyonunu olumlu yönde etkiler, 1 öğretmen (%2,94) Öğrenci üzerinde
olumsuz etki bırakır, 1 öğretmen (%2,94) Normal bir sınıf öğretmenin bu modeli uygulayacak zamanı
yoktur, 1 öğretmen (%2,94) bilgim yok yönünde görüş bildirilmiştir. Oluşturulan Öğrencileri videoları
ve etkinlikleri yapmaları için teşvik edici unsurlar teması %55,86 oranında görüş toplamıştır. Bu
temanın alt temalarında ise 1 öğretmen (%2,94) Grup çalışmaları, 4 öğretmen (%11,76) Eğlenceli
içerik, 1 öğretmen (%2,94) Görsel zenginlik, 4 öğretmen (%11,76) Merak uyandıracak etkinlikler, 2
öğretmen (%5,88) Video izleyince puan kazanma, 2 öğretmen (%5,88) Küçük ödüller, 1 öğretmen
(%2,94) Okula yönelik olumlu tavır geliştirme, 2 öğretmen (%5,88) Öğrencinin içten güdülenmesi
sağlanmalı, 1 öğretmen (%2,94) Velileri bilgilendirme, 1 öğretmen (%2,94) bilgim yok şeklinde görüş
bildirilmiştir.
Öğrencilerin derse karşı motivasyonu üzerine etkisi teması “Normal bir sınıf öğretmenin bu
modeli uygulayacak zamanı yoktur” alt temasında yer alan ifade şu şekildedir;
Ö7 “Bu tamamen uzmanlık işi. Normal bir sınıf öğretmeninin içerik hazırlayacak zamanı yoktur.
İçerikleri hazırlamak, öğrencinin ulaşmasını sağlamak, sonra kontrolünü yapmak epey uğraş
gerektirir.”
Motivasyonu arttırıcı yönde olur alt temasına ilişkin örnek ifadeler şunlardır;
Ö11 “Motivasyonları artırıcı yönde olabilir. Öğrencilerin videoları izlemeleri ve etkinlikleri
yaparken velilere bilgiler vererek birlikte izlemelerinin ve etkinlik yaparken ailelerin de bu konuda
bilgi sahibi olması etkinliklerin bir benzerinin de onlar tarafından yapılması iş birliği ile öğrenmeye ve
uygulama yapmaya katkı sağlayacaktır.”
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Ö14 “Öğrencinin evde ödev yapmak yerine sadece video izleyecek olması zaten onları motive
edecektir. Bu videoları EBA platformundan gönderebilirim bu sayede öğrenciler EBA’daki puan
kazanma durumu sayesinde motive olacaklardır. Ayrıca konuyu anlamayan öğrencilerin videoları
tekrar tekrar izleyerek anlama imkanları içlerini rahatlatacaktır.”
Ö 18 “Derse karşı ilk kapalı olurlar küçük yaş grubu önce bireysel düşünce sunmak yerine
başkasının düşüncelerini söylemeyi tercih ediyor, zamanla kendi düşüncelerini üst seviyelere
getirdikleri zaman mutlu olup dersi seveceklerdir.”
Öğrencileri videoları ve etkinlikleri yapmaları için teşvik edici unsurlar temasının “Eğlenceli
içerik” alt temasına ilişkin örnek ifadeler şunlardır;
Ö6 “Çocuklar teknolojiyi sevdikleri için aslında derslerde onların ilgisini çekebilen, gündemde
olan müzikler ve sevdikleri karikatürleri işin içine sokarak dersin kalıcılığını arttırabiliriz.”
Öğrencinin içten güdülenmesi sağlanmalı alt temasına ilişkin örnek ifade;
Ö16” Özgüven arttırdığı için olumlu etki yapar çünkü bilen çocuk her zaman anlatmak ister pasif
kalmaz. Kendilerini geliştirmenin ve öğrenmenin ne kadar önemli olduğu aşılanmalı çocuklara. Bunun
önemini bilen çocuklar zorlama ihtiyacı olmadan videoları izleyip etkinlikleri yapacaktır” şekildedir.
Ödül verme alt temasına ilişkin örnek ifade şu şekildedir;
Ö21” Derse daha aktif katılım sağlar çünkü biraz bilgi sahibi olduğu konu hakkında bildiğini
göstermek için daha istekli olur. Ödül verme uygulanabilir ya da en çok ders ile ilgili görevini yerine
getiren tebrik edilir ya da o kişi başkan seçilebilir Öğrenciler güdülenir veya kitap kurdu seçer gibi her
hafta, her ay video kurdu seçilebilir. Öğretmen velileriyle ilişkisini çok sıkı tutmalıdır öğrencinin takip
edip etmediğini sürekli kontrol etmelidir.”
Elde edilen veriler öğretmenlerin demografik özelliklere göre incelendiğinde cevaplarda herhangi
bir gruplanma belirlenememiştir.
Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinde derse hazırlık süreciyle ilgili verdikleri yanıtlar
Tablo 7‘de gösterilmektedir.

Videolardaki eğitsel
ölçütler

Hazırlık süreci aktiviteleri

Tablo 7. Sınıf Öğretmenlerinin Derse Hazırlık Sürecine İlişkin Görüşleri
Temalar Alt temalar
Öğretmen kodları
Kaynak kitap kullanımı
Ö1, Ö10
Okuduğunu anlamayı ve el becerisini
Ö1
geliştirici etkinlikler
Video
Ö1, Ö3, Ö4, Ö5, Ö10, 17
Poster, pano hazırlığı
Ö8
Çeşitli dijital eğitim araçları (tondoo,
Ö2, Ö6, Ö11
edpuzzle, kısa film oyun)
Aktif öğrenme Etkinlikleri (Beyin fırtınası
Ö1, Ö5, Ö10, Ö14, Ö18, Ö19,
Drama
Ö20, Ö22
Bireysel öğrenme etkinlikleri
Ö13, 16
Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler
Ö12, Ö1
Aile içi oyunlar
Ö1
Öğrencinin ilgi ve ihtiyacına yönelik
Ö21
etkinlikler
Fikrim yok
Ö7, Ö15
Toplam
Sınıf düzeyine uygun olmalı
Ö2, Ö3, Ö11
Konuya uygun olmalı
Ö5
Ö12, Ö13, Ö15, Ö16, Ö18,
Öğrenciye görelik ilkesi benimsenmeli
Ö20, Ö21
İlgi çekici olmalı
Ö4, Ö6, Ö10, Ö11, Ö21, Ö22
Görsel zenginlik olmalı
Ö13, Ö17
Açık, anlaşılır, kısa olmalı
Ö14, Ö19, Ö18
Video izleyince puan kazanma
Ö7
Video sonrası soru sorma
Ö7, Ö21
Video sonrası tartışma
Ö8
Toplam

Frekans (f)
2

Yüzde (%)
2,66

1

1,33

6
1

8,00
1,33

3

4,00

8

10,66

2
2
1

2,66
2,66
1,33

1

1,33

2
29
3
1

2,66
38,62
4,00
1,33

7

9,33

6
2
3
1
2
1
26

8,00
2,66
4,00
1,33
2,66
1,33
34,64
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0-5 dk
5- 10 dk
10- 15 dk
15- 20 dk
Toplam
Genel Toplam

Ö1, Ö4, Ö8, Ö10, Ö11,
Ö7, Ö13, Ö14, Ö17, Ö20, Ö22
Ö2, Ö3, Ö5, Ö19, Ö21
Ö6, Ö9, Ö12, Ö16

5
6
5
4
20
75

6,66
8,00
6,66
5,33
26,65
100

Tablo 7’de ki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin ters yüz sınıf modelinde derse hazırlık
sürecine ilişkin görüşleri; hazırlık süreci aktiviteleri, videolardaki eğitsel ölçütler ve video süresi olmak
üzere 3 temada toplanmıştır. Hazırlık süreci aktiviteleri teması toplam %38,62 oranında görüş
toplamıştır. Bu temanın alt temalarında ise 2 öğretmen (%2,66) Kaynak kitap kullanımı, 1 öğretmen
(%1,33) Okuduğunu anlamayı ve el becerisini geliştirici etkinlikler 6 öğretmen (%8) Video, 1 öğretmen
(%1,33) Poster, pano hazırlığı, 3 öğretmen (%4,00) Çeşitli dijital eğitim araçları (tondoo, edpuzzle,
kısa film oyun), 8 öğretmen (10,66) Aktif öğrenme Etkinlikleri, 2 öğretmen (%2,66) Bireysel öğrenme
etkinlikleri, 2 öğretmen (%2,66) Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, 1 öğretmen (%1,33) Aile içi oyunlar,
1 öğretmen (%1,33) Öğrencinin ilgi ve ihtiyacına yönelik etkinlikler, 2 öğretmen (%2,66) Fikrim yok
yönünde görüş belirtmiştir. Oluşturulan Videolardaki eğitsel ölçütler teması %34,64 oranında görüş
toplanmıştır. Bu temanın alt temalarında ise 3 öğretmen (%4,00) Sınıf düzeyine uygun olmalı, 1
öğretmen (%1,33) Konuya uygun olmalı, 7 kişi Öğrenciye görelik ilkesi benimsenmeli, 6 öğretmen
(%8,00) İlgi çekici olmalı, 2 öğretmen (%2,66) Görsel zenginlik olmalı, 3 öğretmen (%4) Açık, anlaşılır,
kısa olmalı, 1 öğretmen (%1,33) Video izleyince puan kazanma, 2 öğretmen (%2,66) Video sonrası soru
sorma, 1 öğretmen (%1,33) Video sonrası tartışma yönünde görüş bildirilmiştir. Oluşturulan Video
süresi teması %26,65 oranında görüş toplanmıştır. Bu temanın alt temaları ise 5 öğretmen (6,66) 05dk, 6 öğretmen (%8,00) 5- 10 dk, 5 kişi 10-15 dk, 4 öğretmen (5,33) 15-20dk yönünde görüş
belirtilmiştir.
Hazırlık süreci aktiviteleri teması “Okuduğunu anlamayı ve el becerisini geliştirici etkinlikler” alt
temasına ilişkin örnek ifade şu şekildedir;
Ö1 “Öncelikli olarak öğrencinin temelde alması gereken bilgiler var. Ben öğrencinin temel bilgiyi
öğretmenden almayacaksa kesinlikle kaynak bir kitaptan öğrenmesi taraftarıyım. Bu öğretmenin
hazırladığı ders notu da olabilir. İlkokul için temel amacımız okuduğumuzu anlama ve gerektiğinde
kullanabilmeyi sağlamak. Bunun dışında video olur, etkileşimli etkinlikler olur, her konu için olmasa
da belli konularda aile içi oyun olur, araştırma çok güzel olur. Burada dikkat edilmesi gereken bence
çocuğun okuma anlamasını geliştiren, el becerisini artıran, hayal dünyasını etkileyecek ve ekrandan
uzak tutacak aktiviteler olsun.”
Çeşitli dijital eğitim araçları alt temasına ilişkin örnek ifade şu şekildedir;
Ö6 “Çeşitli dijital oyunlar, edpuzzle, toondo gibi dijital eğitim araçları kullanılarak aktiviteler
oluşturulabilir.”
Poster, pano hazırlığı alt temasına ilişkin örnek ifade şu şekildedir;
Ö8 “Ders için poster veya pano hazırlanabilir. Öğrencilerin cevaplaması için ve motive olmaları
için kolay sorular hazırlanabilir, dersin içeriğine ve öğrencilerin hazırlığına göre soru zorluk seviyesi
arttırılabilir”
Videolardaki eğitsel ölçütler teması “Öğrenciye görelik ilkesi benimsenmeli” alt temasına ilişkin
örnek ifadeler şu şekildedir;
Ö6 “Çocukların hazır bulunuşluğu ve ilgileri dikkate alınmalı.”
İlgi çekici olmalı alt temasına ilişkin örnek ifadeler şu şekildedir;
Ö22 “Yaş grubu düştükçe Bilgi azaltılmalı eğlence artırılmalıdır çeşitli animasyonlarla
zenginleştirilebilir. Bilgiyi sunduktan sonra ölçme değerlendirme amacıyla konuyla ilgili sorunun
bulunduğu basit düzey oyun koyulabilir. Etkinlik ve videolar hazırlanırken hitap edilen yaş grubu
birinci derece öneme sahiptir. Hazırlanan materyalin öğrencinin yaş grubuna ilgi ihtiyacına yönelik
olmasına dikkat edilmelidir.”
Video süresi teması 0- 5 dk alt temasına ilişkin örnek ifade şu şekildedir;

220

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)
Ö8 “İlköğretimde dikkat süresi çok kısa olduğu için ortalama 3-4 dakika olması gerektiğini
düşünüyorum”
15- 20 dk alt temasına ilişkin örnek ifade şu şekildedir;
Ö12 “20 dk olmalı. Çocukların esas bilgiyi alması hususu es geçilmemeli”
Elde edilen veriler öğretmenlerin demografik özelliklere göre incelendiğinde cevaplarda herhangi
bir gruplanma belirlenememiştir.
Sınıf öğretmenlerinin İlkokul Düzeyinde Ters Yüz Sınıf Modelinde sınıf içi süreçte hangi aktiviteler
ve içerikler kullanılmasıyla ilgili verdikleri yanıtlar Tablo 8’ de gösterilmektedir.
Tablo 8. Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf İçi Süreçte Kullanılabilecek Aktiviteler ve İçeriklere İlişkin Görüşleri
Temalar
Alt temalar
Öğretmen kodları
Frekans (f)
Yüzde (%)
İstasyon
Ö5
1
3,7
Drama
Ö8, Ö20
2
7,4
Konuşma halkası
Ö8
1
3,7
Yaparak yaşayarak öğrenme
Ö11
1
3,7
Problem çözme
Ö10, Ö13
2
7,4
Gezi
Ö1
1
3,7
Tartışma
Ö19
1
3,7
Aktif etkinlikler Balık kılçığı
Ö18
1
3,7
Beyin Fırtınası
Ö18
1
3,7
Eğitsel Oyun
Ö14, Ö19, Ö20
3
11,11
Bireysel etkinlikleri
Ö13
1
3,7
İşbirlikli öğrenme etkinlikleri
Ö14
1
3,7
Üst düzey düşünme etkinlikleri
Ö21
1
3,7
Deney
Ö22
1
3,7
Toplam
18
66,61
Dijital oyun, dijital hikaye, kahoot
Ö6, Ö16
2
7,4
Dijital Eğitim
Şarkı sözlü video
Ö4, Ö20
2
7,4
araçları
Toplam
4
14,8
Tanıtım aktiviteleri
Ö2
1
3,7
Somutlaştırma
Modelleme
Ö10
1
3,7
Etkinlikleri
Toplam
2
7,4
Fikrim yok
Ö3, Ö15
2
7,4
Fikrim yok
Toplam
2
7,4
Hepsi kullanılabilir
Ö12
1
3,7
Hepsi
kullanılabilir
Toplam
1
3,7
Genel Toplam
27
100

Tablo 8’de ki veriler incelendiğinde Sınıf öğretmenlerinin İlkokul düzeyinde Ters Yüz Sınıf
Modelinde sınıf içi süreçte hangi aktiviteler ve içerikler kullanılmasına ilişkin görüşleri; aktif
etkinlikler, dijital eğitim araçları, somutlaştırma etkinlikleri ve diğer olmak üzere 4 temada
toplanmaktadır. Aktif etkinlikler teması %66,61 oranla en çok görüş bildirilen temadır. Bu temanın alt
temalarında ise 1 öğretmen (%3,7) İstasyon, 2 öğretmen (%7,4) Drama, 1 öğretmen (%3,7) Yaparak
yaşayarak öğrenme, 2 öğretmen (%7,4) Problem çözme, 1 öğretmen (%3,7) Gezi, 1 öğretmen (%3,7)
Tartışma, 1 öğretmen (%3,7) balık kılçığı, 1 öğretmen (%3,7) Beyin fırtınası, 3 öğretmen (11,11)
Eğitsel oyun, 1 öğretmen (%3,7) Bireysel etkinlikler, 1 öğretmen (%3,7) işbirlikli öğrenme etkinlikleri,
1 öğretmen (%3,7) Üst düzey düşünme etkinlikleri, 1 öğretmen (%3,7) deney yönünde görüş
belirtmiştir. Oluşturulan Dijital Eğitim araçları teması %14,8 oranda görüş toplamıştır. Bu temanın alt
temalarında ise 2 öğretmen (%7,4) Dijital oyun, dijital hikaye, kahoot, 2 öğretmen (%7,4) şarkı sözlü
video yönünde görüş belirtmiştir. Somutlaştırma etkinlikleri teması %7,4oranında görüş toplamıştır.
Bu temanın alt temaları ise 1 öğretmen (%3,7) tanıtım aktiviteleri, 1 öğretmen (%3,7) modelleme
yönünde görüş belirtmiştir. Fikrim yok teması 2 öğretmen (%7,4) tarafından görüş bildirilmiş ve %.7,4
oranında görüş toplamıştır. Hepsi kullanılabilir temasında 1 öğretmen (%3,7) tarafından görüş
bildirilmiş ve %3,7oranında görüş toplanmıştır.
Aktif etkinlikler teması “Konuşma halkası” alt temasına ilişkin örnek ifade;
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Ö8” Okulistik tarzı kısa ve bilgilendirici içerikler faydalı olacaktır. Öğrencilerin kendi cümleleri
ile öğrendiklerini aktarmalarını konuşma halkası gibi Drama teknikleri ile sağlayabilirsek Bilgi hem
kalıcı hale gelir hem de her öğrenci için keyifli geçer.” şeklindedir.
Dijital eğitim araçları teması “Dijital oyunlar, dijital hikaye, kahoot” alt temasına ilişkin örnek
ifade;
Ö6 “İlkokul daha çok oyun grubu olduğu için onlarda dijital oyunlar, dijital hikaye oluşturma ve
kahoot gibi eğitim araçlarından yararlanılabilir.” şeklindedir.
Elde edilen veriler öğretmenlerin demografik özelliklere göre incelendiğinde cevaplarda herhangi
bir gruplanma belirlenememiştir.
Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinde ölçme ve değerlendirme sürecinde hangi yöntem
ve teknikler kullanılacağıyla ilgili verdikleri yanıtlar Tablo 9’da gösterilmektedir.
Tablo 9. Sınıf Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirme Sürecinde Kullanılabilecek Yöntem ve Tekniklere İlişkin
Görüşleri
Temalar
Alt temalar
Öğretmen kodları
Frekans (f) Yüzde (%)
Ö1, Ö6, Ö8, Ö11,
Soru cevap, soru çarkları
6
17,64
Ö20, Ö21
Tartışma teknikleri
Ö3
1
2,90
Grup çalışmaları
Ö4, Ö19
2
5,88
Gösterip yaptırma
Ö10, Ö12
2
5,88
Beyin haritası
Ö6
1
2,90
Kavram haritası
Ö14
1
2,90
İstasyon
Ö3
1
2,90
Çağdaş ölçme
Proje
Ö9
1
2,90
değerlendirme
Süreç değerlendirme (portfolyo,
teknikleri
Ö5, Ö15, Ö18, Ö19
4
11,76
performans değerlendirme)
Öz değerlendirme
Ö14, Ö19, Ö22
3
8,82
Gözlem
Ö11, Ö16
2
5,88
Anket
Ö20
1
2,90
Sözlü teknikler
Ö16, Ö17, Ö20
3
8,82
Bireysel değerlendirme
Ö13
1
2,90
Resimleme
Ö20
1
2,90
Akran değerlendirme
Ö22
1
2,90
Toplam
31
90,78
Geleneksel
Online testler
Ö2, Ö6
2
5,88
ölçme
Klasik yöntemler
Ö7
1
2,90
değerlendirme
Toplam
3
8,78
teknikleri
Genel Toplam
34
100

Tablo 9’da ki veriler incelendiğinde Sınıf Öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinde ölçme ve
değerlendirme sürecinde hangi yöntem ve teknikler kullanılmasına ilişkin görüşleri; Çağdaş yöntemler
ve Geleneksel yöntemler olmak üzere 2 tema olarak ele alınmıştır. Çağdaş yöntemler %90,78 oranla
en çok görüş bildirilen temadır. Bu temanın alt temalarında ise; 6 öğretmen (%17,64) Soru cevap, soru
çarkları, 1 öğretmen (%2,90) Tartışma teknikleri, 2 öğretmen (%5,88) Grup çalışmaları, 2 öğretmen
(%5,88) Gösterip yaptırma, 1 öğretmen (%2,90) beyin fırtınası, 1 öğretmen (%2,90) Kavram haritası,
1 öğretmen (%2,90) İstasyon, 1 öğretmen (%2,90) Proje, 4 öğretmen (11,76) Süreç değerlendirme, 3
öğretmen (%8,82) Öz değerlendirme, 2 öğretmen (%5,88) Gözlem, 1 öğretmen (%2,90) Anket, 3
öğretmen (%8,82) Sözlü teknikler, 1 öğretmen (%2,90) Bireysel değerlendirme, 1 öğretmen (%2,90)
Resimleme, 1 öğretmen (%2,90) Akran değerlendirme yönünde görüş bildirmiştir. Oluşturulan
Geleneksel yöntemler temasında %8,78 oranında görüş toplanmıştır. Bu temanın alt temalarında ise;
2 öğretmen (%5,88) Online Testler, 1 öğretmen (%2,90) Klasik yöntemler yönünde görüş belirtilmiştir.
Çağdaş yöntemler teması “Grup çalışmaları” alt temasına ilişkin örnek ifade şu şekildedir;
Ö4 “Grup çalışmalarıyla öğrencilerin konuyu kavrama düzeyleri ölçülebilir.”
Proje alt temasına ilişkin örnek ifade şu şekildedir;

222

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)
Ö9 “Uygulamalı, araştırmaya dayalı, proje gibi yöntemler kullanılmalıdır. Çünkü, bu şekilde
temassız ölçme yerinde olur.”
Sözlü teknikler alt temasına ilişkin örnek ifade şu şekildedir;
Ö16 “Sözlü teknikler kullanılmalı diye düşünüyorum ve gözlem teknikleri kullanılabilir. Anlayan
çocuk mutlaka bildiklerini anlatmak isteyecektir bu yüzden sözlü teknikler kullanılmalı ancak heyecan
gibi faktörler olduğundan çocuğun ders içi ders dişi hareketleri de gözlem yapılarak öğrenmesine
bakılabilir”
Öz değerlendirme alt temasına ilişkin örnek ifade şu şekildedir;
Ö14 “Kavram haritaları ve kendi kendini değerlendirme yöntemleri. Öğrencinin kendi
öğrenmelerini düzenlemesini sağlayacaktır.”
Elde edilen veriler öğretmenlerin demografik özelliklere göre incelendiğinde göze çarpan bazı
sonuçlara ulaşılmıştır. Bu sonuçlar öğretmenlerin mesleki kıdemi ve eğitim düzeylerinde kendisini
göstermiştir. Yüksek lisans mezunu öğretmenlerin çoğu klasik yöntemleri tercih ederken lisans mezunu
öğretmenlerin hepsi çağdaş yöntemleri tercih ettikleri görülmüştür. Klasik yöntemleri tercih eden
öğretmenlerin mesleki kıdemlerine bakıldığında çoğunluğun 20 yıl ve üstünde olduğu görülmektedir.
Çağdaş yöntemleri tercih eden öğretmenlerin mesleki kıdem yönünden herhangi bir gruplama
belirlenememiştir.
4.Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modeli hakkında neler bildikleriyle ilgili görüşleri sonucu elde
edilen bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin Ters Yüz Sınıf Modelini “Ders içeriğinin dijital
platformlarda sunulması”, “Dönüşümlü eğitim”, “Öğrencilerin derse hazırlık gelmesi” ve
“Öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına göre konuyu öğrenmesi” şeklinde tanımadıkları görülmüştür.
Gencer, Gürbulak ve Adıgüzel (2014) Ters Yüz Sınıf Modelini geleneksel öğretim yönteminden farklı
olarak, öğrenciler dersin teorik bölümünü çevrimiçi videolar, sunular, öğrenme yönetim sistemleri
gibi çoklu-ortam araçları ile evde öğrenmektedirler şeklinde tanımlamaktadırlar. Mull (2012) Ters Yüz
Sınıf Modelini, öğrencilerin video izleyerek, podcast dinleyerek, makaleler okuyarak veya önceki
bilgilerine erişen soruları düşünerek sınıfa hazırlandığı bir süreç şeklinde ifade etmiştir. McDonald ve
Smith (2013) ise her öğrenci içerikte kendi kendine ilerleyebildiği ve farklı zaman dilimlerinde gerekli
gereksinimlerini tamamlayabildiği bir süreç şeklinde ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin Ters Yüz Sınıf
Modeli hakkında yapmış oldukları tanımlamaların literatürde yer alan tanımlamalarla benzer oldukları
görülmüştür. Bu durum, araştırmaya katılan sınıf öğretmenlerinin yarısından fazlasının Ters Yüz Sınıf
Modelinin ne olduğunu bildikleri şeklinde yorumlanabilir.
Sınıf öğretmenleri, Ters Yüz Sınıf Modelinin ilkokul düzeyinde kullanılabilirliği ile ilgili görüşleri
sonucu elde edilen bulgulara göre, oluşturulan içeriğin kalitesi, sınıf mevcudunun düşük olması,
öğrenci yapısının modeli kullanmaya uygunluğu gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda
kullanılabilir şeklinde görüş bildirmişlerdir. Dezavantajlı bölgelerde, öğrencinin yeterli teknolojik
donanıma ve ders çalışma sorumluluğuna sahip olmadığı durumlarda kullanılamayacağını ifade
etmişlerdir. Elde edilen görüşler doğrultusunda öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu Ters Yüz Sınıf
Modelinin kullanılabileceği yönünde görüş belirtmiştir. Elde edilen bulguların aksine literatür
incelendiğinde Akbulut’un (2019) yaptığı çalışmada ilkokul düzeyinde modelin uygulanabilirliğinin
düşük olduğuna yönelik bulgular elde edilmiştir. Bu değişimin sebebi yaşanılan pandemi sonucu yüz
yüze eğitimden uzaktan eğitime geçilmiş olması ve ilkokul öğrencilerinin de Eba gibi teknolojik bir
platformda ders içeriklerine ulaşım sağlamaya başlaması şeklinde yorumlanabilir.
Sınıf öğretmenleri, Ters Yüz Sınıf Modelinin Kullanmayı İsteme durumlarıyla ilgili görüşleri sonucu
elde edilen bulgulara göre, öğretmenlerin %77,24 oranı kullanmak istediklerini belirtmişlerdir.
Öğretmenlerin teknoloji kullanma düzeylerine bakıldığında %54,54’ü yüksek, %40,9’u ise orta şeklinde
görüş belirtmişlerdir. Bu durum öğretmenlerin teknoloji kullanım düzeyleri ve modeli kullanmak
isteme durumları arasında bir paralellik olduğu şeklinde yorumlanabilir.
Sınıf öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinin ilkokul düzeyinde hangi derste/ derslerde hangi
konuların öğretiminde kullanmanın daha uygun olacağına ilişkin görüşleri sonucu elde edilen bulgulara
bakıldığında, öğretmenlerin “uygulamalı derslerde” ve “sözel derslerde” kullanılabilir şeklinde görüş
belirttikleri görülmüştür. Görüşlerin %65,89 dilimini uygulamalı dersler yönünde olduğu
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görülmektedir. Ters Yüz Sınıf Modelinin sınıflarda daha çok uygulamaya imkan sağlayacağı için
öğretmenler uygulamaya yönelik derslerde bu modeli kullanmak istiyorlar şeklinde yorumlanabilir.
Sözel derslerde kullanmak istemelerinin sebebi ise öğrencilerin sınıfta kendini ifade etme
becerilerinin gelişeceğini düşünmelerinden kaynaklanmaktadır.
Sınıf Öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelini kullanmanın öğrencilerin derse karşı motivasyonu
üzerine etkisi ilişkin görüşleri sonucu elde edilen bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin büyük bir
çoğunluğu motivasyonu olumlu yönde etkileyeceğini ileri sürmüşlerdir. Deveci ve Topal (2013),
başarıdaki temel unsurlar arasında teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ile farklılaşan eğitim
ortamlarında öğrenenin daha kolay motive olmasının yer aldığını belirtmişlerdir. Turan (2015), yaptığı
çalışmada elde ettiği bulgular doğrultusunda deney grubunda yer alan öğrencilerin derse karşı
motivasyon düzeylerinin kontrol grubunda yer alan öğrencilere göre daha yüksek olduğu görülmüştür.
Yılmaz (2017), yaptığı çalışma sonucunda ters yüz sınıf modelinin öğrencinin motivasyonunu olumlu
yönde etkilediğini ileri sürmüştür. Bu doğrultuda literatürdeki bilgilerle yapılan çalışmanın sonuçları
arasında çeşitli benzerliklerin olduğu görülmektedir. Sınıf Öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinde
öğrencileri etkinlikleri yapmaları ve videoları izlemeye teşvik etmek için neler yapılacağına ilişkin
görüşleri sonucunda elde edilen bulgulara bakıldığında, “Grup çalışmaları”, “Eğlenceli içerik”,
“Görsel zenginlik”, “Merak uyandıracak etkinlikler”, “Video izleyince puan kazanma”, “Küçük
ödüller”, “Okula yönelik olumlu tavır geliştirme”, “Öğrencinin içten güdülenmesi sağlanmalı”,
“Velileri bilgilendirme” şeklinde görüş bildirmişler. Elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenlerin
genellikle dıştan güdüleme yollarını tercih ettikleri görülmektedir. Çalıştıkları öğrenci grubunun ilgi
ve ihtiyaçlarından dolayı içeriği eğlenceli ve merak uyandıracak aktivitelerle destekleyerek videoları
izlemeye teşvik edilebileceğini öne sürmektedirler. Yılmaz ve Karaoğlan Yılmaz (2019), yaptıkları
araştırma sonucunda videoların daha ilgi çekici ve eğlenceli olarak hazırlanması gerektiği, videoların
daha kısa ve öz olması gerektiği, videolar etkileşimli hale getirilebilir, videolar içerisinde soru
sorularak öğrencinin izleyerek gelmesi teşvik edilebileceği ifade etmişlerdir. Karaoğlan Yılmaz ve
Yılmaz (2019), videoların içerisine yönlendirmeler, görsel ve işitsel etkileşim unsurları, sorular ve
ipuçları vb. gibi etkinlikler eklenebilir şeklinde ifade etmiştir. Literatür incelendiğinde yapılan bu
çalışmayla paralellik gösterdiği görülmektedir.
Sınıf Öğretmenlerinin Ters Yüz Sınıf Modelinde Derse Hazırlık aktivitelerine ilişkin Görüşleri
sonucu elde edilen bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin “Kaynak kitap kullanımı”, “Okuduğunu
anlamayı ve el becerisini geliştirici etkinlikler”, “Video” “Poster, pano hazırlığı” “Çeşitli dijital eğitim
araçları (tondoo, edpuzzle, kısa film, oyun)”, “Aktif öğrenme Etkinlikleri”, “Bireysel öğrenme
etkinlikleri”, “Yaratıcılığı geliştirici etkinlikler, “Aile içi oyunlar”, “Öğrencinin ilgi ve ihtiyacına
yönelik etkinlikler” kullanılmalı şeklinde görüş bildirmişlerdir. Baker (2000), sınıf dışı uygulamalarda
Video kayıtları (vodcast), ses kayıtları (podcast), ekran görüntüleri ve sunum dosyaları kullanılarak
kaydedilen dersler dijital platformlarda öğrencilere sunulur şeklinde ifade etmiştir. Özbay ve
Sarıca’nın (2019), yaptığı çalışma sonucu içeriği hazırlamak için PowerPoint, Kahoot, Edpuzzle gibi
çeşitli yazılımlarının tercih edildiği görülmektedir. Literatür incelendiğinde yapılan bu çalışmayla
paralellik gösterdiği görülmektedir.
Sınıf öğretmenlerinin videolardaki olması gereken eğitsel ölçütler ilgili görüşleri sonucu elde
edilen bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin “Sınıf düzeyine uygun olmalı”, “Konuya uygun olmalı”,
“Öğrenciye görelik ilkesi benimsenmeli”, “İlgi çekici olmalı”, “Görsel zenginlik olmalı”, “Açık,
anlaşılır, kısa olmalı”, “Video izleyince puan kazanma”, “Video sonrası soru sorma” ve “Video sonrası
tartışma” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu öğrencilerin
hazırbulunuşluk seviyesine, ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda video hazırlanması konusunda
hemfikirlerdir. İlkokul düzeyindeki öğrenci grubunun dikkatini çekmek için görsel zenginlik, ilgi çekici
içerik, yarışma formatı kullanılmalı şeklinde yorumlanabilir. Baker (2000), sınıf dışı etkinlikler için
çevrimiçi sınavlar ve çevrimiçi tartışma bileşenlerinin olması gerektiğini ileri sürmüştür. Çevrimiçi
sınavlar, öğrencileri video dersleri izlemeye zorunlu tutar. Çevrimiçi Tartışmalar ise öğrencilerin kalıcı
öğrenmelerini sağlayabilir. Sınıf öğretmenleri video süresine ilişkin görüşleri sonucu elde edilen
bulgulara bakıldığında, İlkokul düzeyindeki öğrenci grubunun ekranda uzun süre dikkatini
toplayamayacağı için video sürelerinin kısa olmasını tercih etmişlerdir. Elde edilen veriler sonucu 510dk en çok görüş bildirilen süre olarak görülmektedir. Akbulut (2019)’un yapmış olduğu çalışmada
hazırlanan videoların ilkokul yaş seviyesi için 5,9 dakika olmalı sonucuna varmıştır. Balaman (2018)
tarafından yapılan çalışmada ise eğitim videolarının özellikleri öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre
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değerlendirilmiş, videoların en ideal süresinin 5-10 dakika arasında olması gerektiği sonucuna
ulaşılmıştır. Literatür incelendiğinde yapılan çalışmayla benzerlik gösterdiği görülmektedir.
Sınıf öğretmenlerinin ilkokul düzeyinde ters yüz sınıf modelinde sınıf içi süreçte hangi aktiviteler
ve içerikler kullanılmasına ilişkin görüşleri sonucu elde edilen bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin
“Aktif etkinlikler”, “Dijital Eğitim araçları”, “Somutlaştırma Etkinlikleri” kullanılmalı şeklinde ifade
etmişlerdir. Bergmann ve Sams (2012), sınıf içi etkinliklerde uygulama ve laboratuvar faaliyetleri
yapılmalı şeklinde ifade etmiştir. Akdeniz (2019), deney, uygulama, tartışma ve problem çözme gibi
üst düzey düşünme becerisi gerektirecek etkinliklere yer verilir. Aydın ve Demirer (2016), sınıf içi
süreçte Ters çevrilmiş sınıf modelinde öğrenciler; doğrudan öğrenme, sorgulama, pratik yapma
olanağı, gerçek yaşama dair problem çözme gibi zorlu beceriler üzerine yoğunlaşabilirler şeklinde
ifade etmiştir. Bu durum yapılan çalışma ve literatürdeki çalışmalar arasında benzerlik olduğunu
göstermektedir.
Sınıf öğretmenlerinin ters yüz sınıf modelinde ölçme ve değerlendirme sürecinde hangi yöntem
ve teknikler kullanılmasına ilişkin görüşlerinden elde edilen bulgulara bakıldığında, öğretmenlerin en
çok çağdaş ölçme ve değerlendirme yöntemleri yönünde görüş bildirdiği görülmektedir. Öğretmenler
ürün değerlendirmekten ziyade süreci değerlendirmeyi tercih etmişlerdir. Mok (2014), biçimlendirici
veya karar verdirici amaçla yapılan değerlendirmenin yanı sıra yüz yüze yapılan aktif eğitim
etkinliklerinin değerlendirmeye katılması gerekmektedir Kurtoğlu (2019), öğrencilerin sınıf içi etkinlik
kapsamında yaptıkları bu grup tartışmaları esnasındaki performansları, düşünceleri ifade ediş
biçimleri ve problem çözme yetenekleri vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak ölçme
değerlendirme sistemi oluşturulabilir şeklinde ifade etmiştir.
4.2 Öneriler
1.Çalışma sonucunda elde edilen bulgular sonucunda aşağıdaki öneriler sunulmuştur:
2.Ters Yüz Sınıf Modelinden tam anlamıyla yararlanabilmek için video içeriklerinin nitelikli
olmasına özen gösterilmelidir. Video içeriklerini öğretmenlerin kendilerinin hazırlaması
önerilmektedir.
3.Video içerikleri hazırlanırken uzman yardımı alınmalıdır.
4.Modelin kullanımından önce öğrencilerin teknolojik imkanları ve teknolojik yeterliliklerinin eşit
olmasına göz önünde bulundurulmalıdır.
5.Araştırma sonucunda diğer araştırmacılara yönelik aşağıdaki öneriler sunulmuştur:
6.Öğretmenlere Ters Yüz Sınıf Modeliyle ilgili hizmet içi eğitim verilmesi önerilmektedir.
Yapılacak olan bir sonraki çalışmada sosyoekonomik yapısı farklılık gösteren okullardaki
öğretmenlerle görüşme yapılıp bu durumun Ters Yüz Sınıf Modeline ilişkin görüşlerinde anlamlı bir
fark olup olmadığını araştırmaları önerilmektedir.
7.Bu araştırmada çalışma grubunu öğretmenler oluşturmaktadır. Bundan sonraki çalışmalarda
çalışma grubuna veliler ve öğrencilerde dahil edilerek çalışma grubu genişletilebilir.
8.Bu araştırmada nitel araştırma yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Yapılacak olan çalışmalarda
daha detaylı inceleme yapmak adına Karma araştırma yöntemlerini kullanmaları önerilmektedir.
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Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreci Hakkındaki Görüşleri
Ebru DURGUT, Bartın Üniversitesi, durgutebru1616@gmail.com
Dr. Öğretim Üyesi Yasemin BÜYÜKŞAHİN, Bartın Üniversitesi, ybuyuksahin@bartin.edu.tr
Özet: 2020 yılının gündemi Dünya genelinde COVID-19 virüsü ve neden olduğu pandemi olmuştur. Salgın
dönemi pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da bazı değişimlerin, zorunlu durumların yaşanmasına neden
olmuştur. Ülkemiz bu süreci uzaktan eğitim ile atlatmaya çalışmıştır. Bu çalışmanın amacı sınıf öğretmenlerinin
uzaktan eğitim süreci hakkında ne tür bilgilere sahip oldukları, bu süreçte öğrencilerin imkanlarıyla ilgili neler
düşündükleri, öğrencilerin duygusal durumları, sosyal gelişimleri ve bu sürecin hem kendilerine hem de
öğrencilerine olan etkileri hakkında görüşlerini almaktır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum
çalışması kullanılmıştır. Çalışma grubu kolay ulaşılabilir örneklem ile seçilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı
olarak 13 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu hazırlanırken
uzman görüşlerinden faydalanılmıştır. Görüşmeler pandemi dolayısıyla telefon görüşmesi şeklinde ses kaydı
alınarak gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizi nitel veri analiz tekniklerinden içerik analizi ile yapılmıştır. Genel
sonuçlarda sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde Web-2 araçlarından, özellikle whatsapp, zoom, EBA
platformlarından faydalandıkları tespit edilmiştir. Bu süreçte aktif olmayan öğrencileri için ekstra videolar
çektikleri ve whatsapp gruplarından çeşitli etkinlikler paylaştıkları belirlenmiştir. Katılımcı öğretmenler,
öğrencilerinin bu süreçte okula, arkadaşlarına ve öğretmenlerine özlem duyduklarını ve sosyal gelişimde olumsuz
etkilendiklerini belirtmişlerdir.
Anahtar Sözcükler: Covid-19, İlkokul, Sınıf öğretmenleri, Uzaktan eğitim.

Primary School Teachers' Views on the Distance Education Process
Abstract: The agenda of 2020 has been the COVID-19 virus and the pandemic it causes worldwide. The
epidemic period caused some changes and compulsory situations in the field of education, as in many areas. Our
country has tried to overcome this process with distance education. The aim of this study is to get the opinions
of primary school teachers about what kind of information they have about the distance education process, what
they think about the opportunities of students in this process, the emotional state of the students, their social
development and the effects of this process on both themselves and their students. Case study, one of the
qualitative research methods, was used in the study. The study group was selected with convenience sampling.
A semi-structured interview form consisting of 13 open-ended questions was used as a data collection tool in the
study. Expert opinions were used while preparing the interview form. The interviews were conducted by
recording a phone call due to the pandemic. The analysis of the data was done by content analysis, one of the
qualitative data analysis techniques. In the general results, it was determined that primary school teachers
benefited from Web-2 tools, especially whatsapp, zoom and EBA platforms in the distance education process.
During this period, it was determined that they made extra videos for their inactive students and shared various
activities from whatsapp groups. Participant teachers stated that their students longed for the school, their
friends and teachers during this process and they were negatively affected in social development.
Keywords: Covid-19, Primary school, Primary school teachers, Distance education.
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1. Giriş
Kitle iletişim araçlarının günlük hayatımızda önemli bir yeri olduğu söylenebilir. Bu iletişim
araçlarının da dünyadaki gelişmelere bağlı olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı görülmektedir (Aras
ve Karakaya, 2020: 1). Özellikle eğitim alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, eğitimdeki talep
artışı uzaktan eğitimin, eğitim hayatına girmesinde etkili olmuştur (Karaaslan ve Tecim, 2008: 137).
Uzaktan eğitim, geleneksel eğitimin eksik yönlerini tamamlamaya yardımcı bir öğretim biçimidir (Gül
ve Arabacı, 2018: 79). Uzaktan eğitim, interneti ya da internet teknolojilerini kullanarak, öğrenci ile
öğretmenin farklı fiziksel ortamlarda bulunması ile gerçekleşen bir eğitim tekniğidir (Elcil ve Sözen
Şahiner, 2014:24). Aynı zamanda öğreten ile öğrenenin farklı ortamlarda bulunduğu, senkron veya
asenkron şeklinde gerçekleşen eğitime de uzaktan eğitim denilebilir (Kaçan ve Gelen, 2020: 3).
Uzaktan eğitim, öğrencilerin bireysel olarak tek başına olduklarında bu eğitimi gerçekleştirmelerini
sağlamak için hazırlanan ders programı doğrultusunda gerçekleştirilen bir eğitim sürecidir (Eygü ve
Karaman, 2013: 39).
Yüz yüze eğitimin pandemi gibi bazı sorunların ortaya çıkması ile yapılamaması uzaktan eğitimi
bir ihtiyaç şekline dönüştürmüştür (Kaçan ve Gelen, 2020: 2). Uzaktan eğitim sayesinde bireyler yüz
yüze eğitim imkânı bulamadıklarında da kendilerini geliştirmeye devam edebilmektedirler. Aynı
zamanda uzaktan eğitim, eğitim alanında çalışanların geniş kitlelerle daha kolay iletişime geçmesi
adına geniş çaplı çalışma alanı sunmaktadır (Taşlıbeyaz, Karaman ve Göktaş, 2014: 141).
Demir’e göre uzaktan eğitimin bileşenleri şöyle sıralanabilir (Demir, 2014):
•
•
•
•

E-içerik
Öğrenme yönetim sistemi
Sanal sınıf
Ölçme-değerlendirme

Buradan da anlaşılacağı üzere uzaktan eğitimde ders içeriği, öğrenme ortamı kadar oluşturulan
sanal sınıfların ve değerlendirmenin de önemli olduğunu söylenebilir. Uzaktan öğrenme hizmeti sunan
eğitim kurumlarındaki sistem bileşenlerine bakıldığında; dersleri geliştirme aşamasından çeşitli destek
hizmetlerine, bu bileşenlerin nasıl oluştuğundan birbirleri arasındaki hizmetin kalitesine kadar bu
hizmet kalitesinin başarısı da son derece önemli bir yer arz etmektedir (Süral, 2015: 82).
Uzaktan eğitim sürecinin yüz yüze eğitimin yerini zorunlu olarak aldığı günümüz sisteminde bu
sürecin nasıl yürütüldüğü sorgulanmaya başlanmıştır. Özellikle somut işlemler döneminde olan temel
eğitim çağı öğrencilerin bu süreçten nasıl etkilendiklerinin tespiti önem kazanmıştır. İlkokul çağı
öğrencilere eğitim veren sınıf öğretmenleri onların süreçteki durumlarını betimleyebilecek en yetkili
kişilerdir. Bu sebeple bu araştırmada sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim süreci hakkındaki
görüşlerini incelemek amacıyla aşağıda sıralanan sorulara yanıtlar aranmıştır;
1.Sınıf öğretmenleri uzaktan eğitim ile ilgili hangi tür bilgilere sahiptirler?
2.Sınıf öğretmenleri uzaktan eğitim sürecinde öğrenci imkanları ile ilgili neler düşünmektedirler?
3.Sınıf öğretmenleri uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin duygusal durumları ile ilgili neler
düşünmektedirler?
4.Sınıf öğretmenleri uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sosyal gelişimleri ile ilgili neler
düşünmektedirler?
5.Sınıf öğretmenleri uzaktan eğitim sürecinin öğretmen ve öğrencilere etkileriyle ilgili neler
düşünmektedirler?
2.Yöntem
Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Durum çalışması;
herhangi bir varlığın özelleştirilmesi, aynı zamanda mekâna ve zamana bağlı olacak şekilde
tanımlanabilen araştırmalara denir (Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2016:
22).
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2.1. Çalışma Grubu
Bu araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılı Bahar döneminde Türkiye’de
öğretmenlik yapmakta olan 6 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu
oluşturulurken kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubuna ilişkin veriler Tablo
1’de gösterilmektedir.
Tablo 1. Çalışma Grubuna İlişkin Demografik Veriler
Değişken
Alt Değişken
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Toplam
Mesleki Kıdem
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üzeri
Toplam
Mezun Olunan Eğitim Düzeyi
Lisans
Yüksekokul
Yüksek Lisans
Toplam
Şu An Öğrenimini Sürdürdüğü 1.sınıf
Sınıf Düzeyi
2.sınıf
3.sınıf
4.sınıf
Toplam
Genel Toplam

Sayı (N)
5
1
6
2
1
2
0
1
6
4
1
1
6
1
2
3
0
6
6

Yüzde (%)
83,33
16,66
100
33,33
16,66
33,33
00,00
16,66
100
66,66
16,66
16,66
100
16,66
33,33
50,00
00,00
100
100

Çalışmaya katılan öğretmenlerin 5’inin kadın, 1’inin erkek olduğu görülmektedir. Çalışmada
gönüllülük esasına dayalı veri toplandığından katılımcı grubun cinsiyet dağılımına dikkat edilmemiştir.
Öğretmenlerin büyük çoğunluğunun meslekte beş yıl üzerinde tecrübe sahibi bireyler oldukları dikkat
çekmektedir. Katılımcı öğretmenlerin yalnızca birinin yüksek okul mezunu, diğerlerinin lisans düzeyi
ve üzerinde eğitim aldıkları görülmektedir. Katılımcı grupta öğretmenlerin 1,2 ve 3. sınıf düzeyinde
eğitim verdikleri görülmektedir.
2.2. Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından uzman görüşlerine başvurularak
hazırlanan yarı yapılandırılmış “Görüşme Formu” kullanılmıştır. Görüşme formu iki bölümde
hazırlanmış, ilk bölümde demografik bilgiler alınırken ikinci bölümde araştırma sorularına dair açık
uçlu sorular bulunmaktadır. Formda sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim süreci hakkındaki görüşlerini
almak üzere toplam 13 açık uçlu soruya yer verilmiştir. Görüşme formu hazırlanırken uzman görüşüne
başvurulmuştur. Gelen öneriler doğrultusunda düzenlemeler yapılmıştır.
2.3. Verilerin Toplanması
Araştırmanın veri toplama aşamasında geçmeden önce Bartın Üniversitesi Sosyal ve Beşeri
Bilimler Etik Kurulundan Onay belgesi alınmıştır. Etik kurul onayı doğrultusunda da Milli Eğitim
Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak veriler toplanmaya başlanmıştır. Çeşitli yollarla araştırma
konusunda öğretmenler bilgilendirilmiş gönüllü olanlarla iletişime geçilmiştir. Öğretmenlere gönüllü
katılım formu mail atılarak görüşme için onayları ve müsaitlik durumları alınmıştır. Görüşmeler
pandemi dolayısıyla telefon aracılığı ile yapılmış ve ses kaydı alınmıştır. Görüşmeler ortalama 45 dk
sürmüştür. Görüşmelerden sonra transkript edilen veriler görüşülen kişilere gönderilerek ikinci kez
onayları alınmıştır.
2.4. Verilerin Analizi
Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. İçerik analizi, toplumdaki eğilimleri
yansıtan ve uzun zaman içerisinde meydana gelen süreçler için kullanılan bir yoldur (Akay, 2019: 345).
Verilerin analizinde görüşme formunda yer alan sorulara verilen cevaplar kod ve temalara ayrılmıştır.
Kodların oluşturulması için ilgili literatür taraması yapılmıştır. Oluşturulan kod ve temaların yüzdeleri
üzerinden yorumlamalar yapılmıştır.
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Güvenirlik, Geçerlik ve Etik
Çalışmanın geçerli ve güvenilir sonuçlar sunması için Patton’ın (2005) ölçütleri dikkate alınmıştır.
Tehditler belirlenmiş ve bir dizi önlem alınmıştır. Bunlar;
Nesnellik: Araştırma yönteminin doğası gereği öznellik içermektedir. Bu durumu en aza
indirgemek için ikinci bir kodlayıcı kullanılmıştır. Araştırma verilerinin tamamı her iki araştırmacı
tarafından kodlanmış ve aralarındaki uyum incelenmiştir. Uyumsuzluk durumunda fikir birliği
sağlanarak bulgular tekrar oluşturulmuştur.
Geçerli veriler: Verilerin geçerliğini sağlamak için ses kayıtları üzerinden transkriptler
yapılmıştır. Oluşturulan verilen görüşülen kişilere gönderilerek geçerlikleri onaylatılmıştır.
Üçgenleme: Farklı gruplardan veriler toplanmaya çalışılmış ve farklı analizciler kullanılarak
üçgenleme sağlanmaya çalışılmıştır.
Özgünlük: Çalışma öncesi ve esnasında gerekli alanyazın araştırmaları yapılarak araştırmacılar
tarafından özgünlük sağlanmaya çalışılmıştır.
Anlaşılırlık: Bulguların anlaşılırlığı ve yorumların aktarımındaki akış sınıf eğitimi alanında bir
uzmana gerekli okumalar yaptırılarak sağlanmıştır.
Genellenebilirlik:
Nitel
araştırmalar
yapıları
gereğince
genellenebilir
sonuçlar
sunamamaktadırlar. Araştırmada daha genel sonuçlar için katılımcı sayısı yüksek tutulmaya
çalışılmıştır.
Kurama katkı sağlama: Güncel bir sorun olan uzaktan eğitim sürecindeki eksiklerin tespiti kurama
katkı sağlayacak sonuçlar içermektedir. İlkokul uzaktan eğitim sürecinin düzenlenmesi konusunda
önemli öneriler sunulmaktadır.
3. Bulgular
Araştırma sorularına göre toplanan veriler yine aynı düzenle bulgulaştırılarak sunulmuştur. Bir
problemin sorgulanmasında katılımcılara bazen birden çok soru yöneltilmiştir. Bu durumda bazı
araştırma soru başlıklarının altında birden çok tablo ile sunumlar görülebilmektedir.
Sınıf Öğretmenleri Uzaktan Eğitim İle İlgili Hangi Tür Bilgilere Sahiptirler?
Bu başlık altında sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimle ilgili ne tür bilgilere sahip olduklarıyla
ilgili, uzaktan eğitimle ilgili eski deneyimleri ve uzaktan eğitim sürecinde derslerini anlatırken hangi
bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalandıklarıyla ilgili bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 2. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimle İlgili Ne Tür Bilgilere Sahip Olduklarıyla İlgili Tema, Alt
Tema, Alt Temalara İlişkin Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek İfadeler, Frekans ve Yüzde Dağılımları
Temalar
Alt temalar
Alt Temalara ilişkin Örnek Öğretmen Görüşlerinden Örnek f
%
İfadeler
İfadeler
Web-2
EBA
uzaktan eğitim konusunda eba “…şöyle eee uzaktan eğitimi 3
10,71
araçları
dan faydalanıyorum
nasıl verebilirim. Bu video
EBA TV
…
televizyondan
uzaktan dersleri nasıl yapabilirim eeee 1
3,50
hani video ders sırasında hangi
eğitim yürütülüyor. EBA TV…
eğitim araçlarını kullanabilirim 3
Zoom
Zoom uygulamasını keşfettik.
10,71
Classroom
Claassroom
uygulamasına eee bunlar üzerine yani hani 1
3,50
görmüşsünüzdür youtube de hani
değinmek istiyorum.
Youtube
Youtubeden
ders ders anlatımı yaparken farklı 1
3,50
yöntemler
anlatımlarında
kullanılan metodlar
kullanılıyor… Özellikle zoom u
farklı metodları öğrendim
Teknoloji
… birden bire kendimizi keşfettik…”
1
3,50
teknolojinin içinde bulduk…
Sosyal
…meb in yönlendirdiği şekilde
1
3,50
platformlar
eba vs sosyal platformları
kullanmaya çalışıyoruz.
Video dersler Video
dersleri
nasıl
1
3,50
yapabilirim bunun üzerinde
araştırmalar yaptım.
Toplam
12 42,85
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Uzaktan
eğitim
kursları

Fatih Projesi
Uzaktan
eğitim
kursları

Bilgi
kaynaklarına
sahip
olmama

Toplam
Önceden bir
bilgiye sahip
olmama
Literatür
okumama

… ben Fatih projesiyle ilgili
uzaktan
eğitim
kursuna
katılmıştım
… uzaktan eğitim kursuna
katılmıştım.

“…Bundan 3-4 yıl önce de ben
Fatih projesiyle ilgili uzaktan
eğitim kursuna katılmıştım. Az
çok oradan uzaktan eğitimle
ilgili bilgi sahibiydim. Dolayısıyla
biraz olsun uzaktan eğitime çok
yabancı değilim aslında, uzaktan
eğitimi sürdürebiliyorum…”

1

3,50

2

7,10

Uzaktan eğitim hakkında bu
süreç olmadan önce çok fazla
bilgiye sahip değildim
… yani literatür okumadım.

“Bununla ilgili akademik bir
bilgiye sahip değildim”
“…yani
literatür
okumadım
sadece meb in yönlendirdiği
şekilde
eba
vs
sosyal
platformları
kullanmaya
çalışıyoruz. ”

3
4

10,71
14,28

2

7,10

6

21,42

1

3,50

1

3,50

1

3,50

3
1

10,71
3,50

1
1

3,50
3,50

… duygusal açıdan da faydalı.

1

3,50

uzaktan eğitim,
yüz yüzü
eğitimi destekliyor

1

3,50

3
28

10,71
100

Toplam
Olumsuz
düşünceler

Zorlayıcı
süreç

Bilgi
kaynaklarına
sahip olma

Faydalı
bulmama
etkili
bulmama
Toplam
Önceden az
bilgi
sahibi
olma

Olumlu
düşünceler

Toplam

bir

Toplam
Motivasyon
arttırıcı
bulma
Faydalı
olduğunu
düşünme
Yüz
yüze
eğitimi
destekler
nitelikte
bulma
Toplam

… Ebayı kullanıyorum ama eba
ya girişlerde sıkıntı oluyor.
… faydalı bulmuyordum.
…çok
etkili
olduğunu
düşünmüyorum açıkçası

“…uzaktan eğitim ile ilgili
üniversitede derslerim vardı çok
faydalı bulmuyordum açıkçası.
Şu anda da görüşlerim değişmedi
çok
etkili
olduğunu
düşünmüyorum açıkçası.”

… uzaktan eğitimle ilgili bilgi
sahibiydim. Dolayısıyla biraz
olsun uzaktan eğitime çok
yabancı değilim aslında…

“…Dolayısıyla
biraz
olsun
uzaktan eğitime çok yabancı
değilim aslında, uzaktan eğitimi
sürdürebiliyorum. Herhangi bir
sorunla karşılaşmıyorum. Sınıfta
şu an 24 öğrenci var. 24
öğrencinin uzaktan eğitime
katılması tamamen 22 öğrenci
ile aktif olarak biz onu
sürdürüyoruz..”

… Onların motive olması için
faydalı.

“…Ben
kendi
uyguladığım
için
faydalı.”

sınıfıma
tabiî
ki

Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim hakkında ne tür bilgilere sahip oldukları 6 temada
toplanmıştır. Bu temalar Web-2 araçları, uzaktan eğitim kursları, bilgi kaynaklarına sahip olmama,
olumsuz düşünceler, bilgi kaynaklarına sahip olma ve olumlu düşünceler şeklindedir. Web-2 araçları
temasında Eba, Eba Tv, Zoom, Classroom, Youtube, Teknoloji, Sosyal platformlar, Video dersler yer
almaktadır. Uzaktan eğitim kursları adlı temada Fatih Projesi, uzaktan eğitim kursları adlı alt temalar
yer almaktadır. Bilgi kaynaklarına sahip olmama temasında ise önceden bir bilgiye sahip değildim,
literatür okumadım alt temaları yer almaktadır. Olumsuz düşünceler temasında zorlayıcı bir süreç,
bence faydalı değil, çok etkili bulmuyorum alt temaları yer almaktadır. Bilgi kaynaklarına sahip olma
temasında önceden çok az da olsa bilgim vardı alt teması yer almaktadır. Olumlu düşünceler
temasında da motivasyon arttırıyor, faydalı olduğunu düşünüyorum, yüz yüze eğitimi destekler
nitelikte alt temaları yer almaktadır.
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Genel olarak katılımcı öğretmenlerin çoğunun uzaktan eğitim konusunda yeterli bilgiye sahibi
olmadıkları, eğitim sürecinde Zoom ve EBA kullandıkları tespit edilmiştir.
Tablo 3. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimle İlgili Eski Deneyimlerine Ait Tema, Alt Tema,
İlişkin Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek İfadeler, Frekans ve Yüzde Dağılımları
Temalar
Alt temalar
Alt Temalara
Öğretmen
Görüşlerinden
ilişkin Örnek
Örnek İfadeler
İfadeler
Lisans
Lisans döneminde pek Lisans
döneminde
uzaktan
döneminde ders
çok ders aldım.
eğitimle ilgili pek çok ders aldım
alma
Fatih
projesi
Fatih
projesiyle Fatih projesiyle uzaktan eğitim
kursuna katılma
uzaktan eğitim ile ile ilgili kursa katıldım ve orada
ilgili kursa katıldım.
uzaktan eğitimi kullandım.
Vitamin projesi
…
vitamin
in Daha öncede 2010 yılında
Eğitim
ve kursuna katılma
hazırlamış
olduğu Vitamin’in hazırlamış olduğu
Kurslar
öğretmenlere
öğretmenlere
yönelik
bir
yönelik…
uzaktan eğitim projesi vardı,
ona da katıldım.
Onlien
eğitim
…
online
eğitim … uzaktan eğitimle ilgili kendim
alma
şeklinde…
için online eğitim şeklinde bir
sertifika almıştım…
Toplam
Classroom,
…classdio diye bir …mesela classroom u hocamız
Classdio
program var…
derste
kullanmayı
tavsiye
uygulamaları
…
classroom etmişti bir de classdio diye bi
uygulaması
program var…
üzerinden…
Uygulamalar Okulistik, Morpa
… Okulistik di, morpa … Okulistik di, morpa kampüstü,
Kampüs, EBA
kampüstü,
eba eba
üzerinden
uzaktan
üzerinden…
eğitimlere katılarak sürdürdük
bunu…
Etkileşimli tahta
…
etkileşimli …etkileşimli tahtalarla uzaktan
tahtalarla
uzaktan eğitimi kullandım.
eğitimi…
Toplam
İhtiyaç
…
İhtiyaç Eski deneyimim yok. İhtiyaç
duymama
duymadığımız için…
duymadığımız için.
Etkileşim
Azlığı

Daha önceden
eğitim
amaçlı
kullanmama
Toplam
Genel Toplam

…
Daha
önceden
eğitim amaçlı hiç
kullanmamıştım…

Hayır. Daha önceden eğitim
amaçlı
hiç
kullanmamıştım
uzaktan eğitimi

Alt Temalara
f

%

1

9,09

1

9,09

1

9,09

1

9,09

4
2

36,36
18,18

1

9,09

1

9,09

4
2

36,36
18,18

1

9,09

3
11

27,27
100

Tablo 3’teki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimle ilgili eski deneyimleri
hakkındaki görüşlerin eğitim ve kurslar, uygulamalar ve etkileşim azlığı olmak üzere toplam 3 farklı
temada toplandığı görülmektedir. Eğitim ve kurslar ile uygulamalar temaları en fazla görüş bildirilen
(%36,36) temalardır. Eğitim ve kurslar temasının alt temalarında 1 kişi (%9,09) lisans döneminde ders
aldım, 1 kişi (%9,09) fatih projesi kursuna katıldım, 1 kişi (%9,09) vitamin projesi kursuna katıldım, 1
kişi (%9,09) onlien eğitim aldım yönünde görüş bildirmiştir. Uygulamalar teması bir diğer en fazla
görüş bildirilen (%36,36) temadır. Bu temanın alt temalarında ise 2 kişi (%18,18) classroom, class dio
uygulamaları, 1 kişi (%9,09) okulistik, morpa kampüs ve Eba, 1 kişi (%9,09) etkileşimli tahta yönünde
görüş bildirmişlerdir. Son temamız olan etkileşim azlığı temasında ise 3 kişi (%27,27) görüş bildirmiştir.
Bu temanın alt temalarında ise 1 kişi %9,09 daha önceden eğitim amaçlı kullanmadım, 2 kişi (%18,18)
ihtiyaç duymadım yönünde görüş bildirmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimle ilgili eski deneyimleri hakkındaki görüşleriyle ilgili elde
edilen veriler incelendiğinde katılımcı öğretmenlerin çoğunluğunun uzaktan eğitimle kurslar ve
uygulamalar yardımıyla tanıştıkları sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerimiz eski deneyimlerini daha
çok uzaktan eğitimle ilgili almış oldukları eğitimlerden oluştuğunu ve bazı öğretmenlerimizin bu
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süreçte eskiden ihtiyaç duymadıkları fakat Covit-19 sürecindeki eğitimdeki değişikliklerle birlikte
uzaktan eğitimle tanıştıkları görülmektedir.
Tablo 4. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Derslerini Anlatırken Kullandıkları Bilgi ve İletişim
Teknolojileriyle İlgili Tema, Alt Tema, Alt Temalara İlişkin Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek
İfadeler, Frekans ve Yüzde Dağılımları
Temalar
Alt temalar
Alt Temalara
Öğretmen Görüşlerinden Örnek f
%
ilişkin Örnek
İfadeler
İfadeler
Etkileşimli
Zoom
… Zoom programınında…
Zoom dan faydalanıyorum.
5
25,00
uygulamalar Uygulaması
Skype
2 haftadır Skype üzerinden 2 haftadır Skype üzerinden ders 1
5,00
ders yapıyoruz…
yapıyoruz. Skype ile derslerimiz
çok güzel gidiyor…
Toplam
6
30
Video
…videolar çekerek…
…videolar çekerek öğrencilerle 3
15,00
çekimleri
paylaşmaya başladım.
WhatsApp
… sadece whatsaptan ödev
4
20,00
gönderebiliyorum…
EBA
EBA’ya ödevleri atıyorum
EBA’yı da kullanıyorum, buradan 4
20,00
da ödevlendirmeler yapıyorum…
Classroom
…Classroom’u kullandım…
… Classroom’dan da ödevlendirme 1
5,00
yapıyorum…
İnternet
…internetleri oluyor.
Belirli zamanlarda internetleri 1
5,00
Etkileşimsiz
olduğunda kullanıyorum.
uygulamalar Telefon
… arayabiliyorum
Telefon ile arayarak…
1
5,00
görüşmeleri
Toplam
14 70,00
Genel toplam
20 100

Tablo 4’deki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde derslerini
anlatırken kullandıkları bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili görüşlerin etkileşimli uygulamalar ve
etkileşimsiz uygulamalar olmak üzere 2 farklı temada toplandığı görülmektedir. Etkileşimsiz
uygulamalar en fazla görüş bildirilen (%70) temadır. Bu temanın alt temalarında ise, 4 kişi (%20)
WhatsApp, 4 kişi (%20) EBA, 1 kişi (%5) Classroom, 1 kişi (%5) İnternet, 3 kişi (%15) Video çekimleri, 1
kişi (%5) telefon görüşmeleri yönünde görüş bildirmiştir. Etkileşimli uygulamalar temasında toplam 6
kişi (%30) görüş bildirmiştir. Bu temanın alt temaları ise, 5 kişi (%25) Zoom uygulaması 1 kişi (%5)
Skype kullanımı yönünde görüş bildirmişlerdir. Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde
derslerini anlatırken daha fazla etkileşimsiz uygulamaları kullandığı görülmektedir. Öğretmenlerin
görüşleri detaylı olarak incelendiğinde özellikle öğretmenler bu süreçte en çok Zoom uygulaması, EBA
ve WhatsApp’ı kullandığı yönünde görüş bildirmiştir.
Sınıf Öğretmenleri
Düşünmektedirler?

Uzaktan

Eğitim

Sürecinde

Öğrenci

İmkanları

İle

İlgili

Neler

Bu başlık altında sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sahip oldukları
erişim olanakları, bu süreçte aktif olamayan öğrencileri için ekstra yapmış oldukları çalışmaların neler
olduğuyla ilgili bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 5. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerinin Sahip Oldukları Erişim Olanaklarıyla
İlgili Tema, Alt Tema, Alt Temalara İlişkin Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek İfadeler, Frekans ve
Yüzde Dağılımları
Temalar
Alt temalar
Alt Temalara
Öğretmen Görüşlerinden Örnek f
%
ilişkin Örnek
İfadeler
İfadeler
İnternetin
…evde interneti … bir iki tanesi evde interneti 3
18,75
olmayışı
olmadığı için
olmadığı için…
Erişim imkanına …
erişim Öğrencilerim hepsi bu erişim 1
6,25
sahip olamama
olanaklarına sahip olanaklarına sahip değil.
değil.
Teknolojik
ve … imkanlara sahip Hem teknolojik hem maddi 1
6,25
maddi
imkan değiller.
anlamda imkanlara sahip değiller
yetersizliği
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İmkanların
Yetersiz Olması

yapı

… mobil erişim
noktasından
telefon
ve
internet
erişimi
çok iyi değil…

… mobil erişim noktasından
telefon ve internet erişimi çok iyi
değil. Alt yapıdan kaynaklı sıkınlar
var.

eğitim

Velilerim eğitim
düzeyleri
buna
uygun değil

…
teknolojiyi
bilme, teknolojiyi
okuyabilme…

Yeterli
İmkana
Sahip Olmaları

Velinin teknoloji
okuma, bilme,
tanıma
yetersizliği
Toplam
imkana
sahip
olma

“Velilerim eğitim düzeyleri buna
uygun değil yani çok temel
işlevleri
bilebiliyorlar,
yapabiliyorlar, bundan kaynaklı
sıkıntılar yaşıyorum.”
“Velinin eğitime bakışı”
…teknolojiyi bilme, teknolojiyi
okuyabilme, teknolojiyi tanıya
bilme adına buna sahip değiller.

Alternatif İmkan
Sunma

Toplam
İmkanı
olmayana çözüm
üretme

Veli
Teknoloji
Okuryazarlığının
Yetersizliği

Alt
sorunları

Toplam
Veli
düzeyi

Toplam
Genel Toplam

Büyük
sahip

bir

kısmı

Bir öğrencimizde
televizyonu
yoktu…

Büyük bir kısmı sahip

Bir
öğrencimizde
televizyonu
yoktu, dersleri izleyemiyordu.
Kendi
imkanlarımızda
tv
yardımında bulunduk.

1

6,25

6
3

37,50
18,75

2

12,50

5
4

31,25
25,00

4
1

25,00
6,25

1
16

6,25
100

Tablo 5’deki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin
sahip oldukları erişim olanaklarıyla ilgili görüşleri 4 tema etrafında toplanmaktadır. İmkanların
yetersiz olması teması en fazla görüş bildirilen (%37,50) temadır. Bu temanın alt temalarında 3 kişi
(%18,75) internetin olmayışı, 1 kişi (%6,25) çoğu erişim imkanına sahip değil, 1 kişi (%6,25) teknolojik
ve maddi imkan yetersizliği, 1 kişi (%6,25) alt yapı sorunları şeklinde görüş bildirmiştir. Veli teknoloji
okuryazarlığının yetersizliği temasının alt temalarında 3 kişi (%18,75) veli eğitim düzeyi, 2 kişi (%12,50)
velinin teknoloji okuma, bilme, tanıma yetersizliği görüşleri yer almaktadır. Yeterli imkana sahip
olmaları temasının alt temasında ise 4 kişi (%25,00) çoğu imkana sahip şeklinde görüş bildirmiştir. Son
tema olan Alternatif imkan sunma temasının alt temasında ise 1 kişi (%6,25) imkanı olmayana çözüm
ürettik şeklinde görüş bildirmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin sahip oldukları erişim olanaklarında
öğretmenler daha çok imkanların yetersiz oluşundan bahsetmektedir. Bu imkanların yetersizliği
arasında ise en çok internetin olmayışı göze çarpmaktadır. Fakat bu görüşlerin yanında öğretmenlerin
çoğunlunun öğrencilerinin yeterli imkana sahip oldukları yönünde de görüş bildirdikleri görülmektedir.
Tablo 6. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Aktif Olamayan Öğrencileri İçin Yapmış Oldukları Ekstra
Çalışmalarla İlgili Tema, Alt Tema, Alt Temalara İlişkin Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek İfadeler,
Frekans ve Yüzde Dağılımları
Temalar
Alt temalar
Alt Temalara
Öğretmen Görüşlerinden Örnek f
%
ilişkin Örnek
İfadeler
İfadeler
WhatsApp
Whatsapp grubu Whatsapp grubu var, buradan 2
20,00
üzerinden çalışma
var
etkinlikleri
çözüp
bana
gönderiyorlar
WhatsApp’tan video Video
Video dersleri çekme amacım da 2
20,00
WhatsApp
atma
çekiyorum…
whatsap grubuna atıyorum
Etkileşimi
WhatsApp
Whatsap’tan
Whatsap’tan
ödev 1
10,00
üzerinden
ödev
gönderebiliyorum
ve
ödevlendirme
gönderebiliyorum arayabiliyorum
yapma
WhatsApp’tan
…fotoğraflarını
Mesela çalışmaların fotoğraflarını 1
10,00
fotoğraf atma
çekip atıyorum
çekip atıyorum
Toplam
6
60,00
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Öğretmen
Desteği
(Yönlendirme)

Özel olarak görüşüp
yönlendirme

Bir
öğrencimle
özel
olarak
görüşüyorum

Dersleri EBA TV’den
takibe yönlendirme

… derslerin tv den
sıkı bir şekilde
takip edilmesini…
Ellerindeki
kaynaklardan…

Ellerindeki
kaynaklardan
faydalanmaları için
yönlendirme
Etkinlik
verirken
evdeki
malzemelere uygun
etkinlik verme
Toplam
Genel Toplam

…
evdeki
malzemelere
uygun etkinlikler
veriyorum.

Bir öğrencimle özel olarak
görüşüyorum çünkü sadece belirli
zamanlarda
erişim
imkanına
sahip
Aktif olamayan öğrenciler için
derslerin tv den sıkı bir şekilde
takip edilmesini söylüyorum.
Ellerindeki
kaynakları
kullanmalarını söylüyorum.

1

10,00

1

10,00

1

10,00

Etkinlik verirken bile evdeki
malzemelere uygun etkinlikler
veriyorum.

1

10,00

4
10

40,00
100

Tablo 6’daki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde aktif olmayan
öğrencileri için yapmış oldukları ekstra çalışmalar hakkındaki görüşlerin 2 temada toplandığı
görülmektedir. WhatsApp etkileşimi teması en çok görüş bildirilen (%60) temadır. Bu temanın alt
temalarında ise 2 kişi (%20) whatsApp üzerinden çalışıyoruz, 2 kişi (%20) whatsApptan video atıyorum,
1 kişi (%10) whatsApp üzerinden ödevlendirme yapıyorum, 1 kişi (%10) whatsApptan fotoğraf atıyorum
yönünde görüş bildirmişlerdir. Öğretmen desteği (Yönlendirme) temasının alt temalarında ise 1 kişi
(%10) özel olarak görüşüp yönlendiriyorum, 1 kişi (%10) dersleri EBA TV den sıkı bir şekilde takip
etmelerini söylüyorum, 1 kişi (%10) ellerindeki kaynaklardan faydalanmaları için yönlendiriyorum, 1
kişi (%10) etkinlik verirken evdeki malzemelere uygun etkinlik vermeye çalışıyorum yönünde görüş
bildirmişlerdir.
Sınıf öğretmenlerinin bu görüşleri detaylı olarak incelendiğinde öğretmenlerin bu süreçte aktif
olamayan öğrencileri için ekstra olarak çoğunlukla WhatsApp’ı kullandıkları görülmektedir.
Öğretmenlerin bu süreçte etkinlik verirken de ödevlendirme yaparken de diğer sosyal ağları kullanmak
yerine WhatsApp’ı tercih ettiği görülmektedir.
Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerinin Duygusal Durumları İle İlgili
Neler Düşünmektedirler?
Bu başlık altında sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin duygusal açıdan
nasıl etkilendikleri, öğrencilerinin bu sğreçteki arkadaş ve öğretmen özlemiyle ilgili neler
düşündükleriyle ilgili bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 7. Sınıf Öğretmenleri Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerinin Duygusal Açıdan Nasıl
Etkilendikleriyle İlgili Tema, Alt Tema, Alt Temalara İlişkin Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek
İfadeler, Frekans ve Yüzde Dağılımları
Temalar

Alt temalar
Özlem dolular

Özlem Duygusu

Okulu,
arkadaşlarını,
öğretmenlerini
özleme

Toplam

Alt Temalara
ilişkin Örnek
İfadeler
…özlem dolular
…okulu
çok
özlediklerini…

Öğretmen Görüşlerinden Örnek
İfadeler

f

%

Uzaktan
eğitim
sürecinde
öğrencilerim aslında çok özlem
dolular
“… okulu çok özlediklerini,
arkadaşça,
dostça
oynamayı
koşmayı
özlediklerini
dile
getiriyorlar.”
“Hem arkadaşlarına karşı hem
öğretmenlerine hem okula hem
okulda oynadıkları oyunlara karşı
bir özlem, hasret duygusu var.”

4

30,76

4

30,76

8

61,53
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Olumsuz
etkilenme

Gergin,
olma

stresli

Olumsuz ifadeler
Ailelerin olumsuz
duygu
durumlarından
etkilenme
Uzaktan
eğitimden sıkılma
Toplam
Genel Toplam

…kötü
etkilendiklerini
düşünüyorum

“Duygusal olarak da çok kötü
etkilendiklerini düşünüyorum.”
“Bu
süreç
maalesef
onları
olumsuz yönde etkiliyor.”

2

15,38

… çocuklarda
gerginliği,
stresi
arttırıyor.
…aile
bireylerinin
maddi olarak
gelirlerinin
azalması…
… böyle çok
sıkıldıklarını…

Bu
yüzden
aynı
ortamda
bulunmaları çocuklarda gerginliği,
stresi arttırıyor

1

7,69

aile bireylerinin maddi olarak
gelirlerinin azalması da ister
istemez öğrencilere yansıyor ve
bu benim öğrencilerime de
yansıyor.
… böyle çok sıkıldıklarını, yüz
yüze
eğitimi
özlediklerini
söylüyorlar.

1

7,69

1

7,69

5
13

38,46
100

Tablo 7’deki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenleri uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin
duygusal açıdan nasıl etkilendikleriyle ilgili görüşlerinin 2 tema etrafında toplandığı görülmektedir.
En fazla görüş bildirilen (%61,53) tema Özlem duygusu temasıdır. Bu temanın alt temalarında 4 kişi
(%30,76) özlem dolular, 4 kişi (%30,76) okulu, arkadaşlarını, öğretmenlerini özlemişler yönündedir.
Olumsuz ifadeler temasının alt temalarında ise 2 kişi (%15,38) olumsuz etkilendiler, 1 kişi (%7,69)
gerginleri, çok stresliler, 1 kişi (%7,69) ailelerin olumsuz durumları öğrencileri de kötü etkiledi, 1 kişi
(%7,69) uzaktan eğitimden sıkılmışlar yönündedir.
Sınıf öğretmenleri detaylı olarak incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin duygusal
açıdan özlem duygusu içinde olduklarını, bu süreçte hem öğretmenlerine hem arkadaşlarına hem de
okullarına karşı bir özlem duyduklarını dile getirmişlerdir. Öğrencilerin özlem duygusu içerisinde
olduğu kadar aynı zamanda bu süreçten olumsuz da etkilendiklerini, aileleriyle geçirilen zamanlarda
bazı öğrencilerin zorlandığı yönünde görüşün de olduğu görülmektedir.
Tablo 8. Sınıf Öğretmenleri Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerinin Arkadaş ve Öğretmen Özlemi Hakkında Ne
Düşündükleriyle İlgili Tema, Alt Tema, Alt Temalara İlişkin Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek
İfadeler, Frekans ve Yüzde Dağılımları
Temalar
Alt temalar
Alt Temalara Öğretmen
Görüşlerinden
Örnek f
%
ilişkin Örnek İfadeler
İfadeler
Arkadaşlarını ve Birbirlerini
“Beni
de
arkadaşlarını
da
çok 10 33,33
öğretmenlerini
çok
özlemişler”
özleme
özlemişler
“Aynı şey benim için de geçerli öğretmen
özlemi olarak, çocukların bakışlarından
heyecanlarından belli oluyordu”
Öğretmene sesli Sesli mesaj Bana sesli mesaj atıyorlar
2
13,33
mesaj atma
da atıyorlar
Özlem
Okulda
Okula
…çocuklar görüntülü falan konuşurken 1
6,66
Gidermek ve geçirdikleri
gitmek,
diyorlar, ya öğretmenim burada çok yaşlı
Multimedya
zamanları
dışarıda
gözüküyorsunuz biz sizinle daha çok top
Kullanımı
özleme
oynamak
oynamak istiyoruz,
istiyorlar
Bahçede vakit geçirmek istiyoruz…”
Öğretmene
her gün foto beni de çok özlediklerini düşünüyorum 1
6,66
fotoğraf atma
atmaya
çünkü her gün foto atmaya çalışıyorlar
çalışıyorlar
Toplam
14 93,33
Olumsuz
Olumsuz yönde …kötü
Hepsinin
çok
kötü
etkilendiğini 1
6,66
Etkilendiler
etkilenme
etkilendiğini
düşünüyorum.
düşünüyorum
Toplam
1
6,66
Genel Toplam
15 100
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Tablo 8’deki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin
arkadaş ve öğretmen özlemi hakkındaki görüşleri 2 tema etrafında toplandığı görülmektedir. Özlem
gidermek ve multimedya kullanımı en fazla görüş bildirilen (%93,33) temadır. Bu temanın alt
temalarında 10 kişi (%33,33) arkadaşlarını ve beni çok özlemişler, 2 kişi (%13,33) bana sesli mesaj
atıyorlar, 1 kişi (%6,66) okulda geçirdikleri zamanları özlemişler, 1 kişi (%6,66) bana fotoğraf atıyorlar
şeklindedir. Olumsuz etkilendiler temasının alt temasında ise 1 kişi (%6,66) olumsuz yönde etkilendiler
şeklinde görüş bildirmişlerdir.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin arkadaşlarına ve öğretmenlerine
karşı olan özlem duyguları hakkındaki görüşleri detaylı olrak incelendiğinde öğretmenlerin çoğunluğu
bu süreçte arkadaşlarını da kendilerini de çok özlediklerini dile getirdiği görülmektedir. Öğretmenlere
bunu nasıl anladıkları sorulduğunda ise öğrencilerin bu süreçte kendilerine fotoğraf, ses kaydı
attıkları, uzaktan eğitimle ders işlerken arkadaşlarıyla sohbet etmek istedikleri yönünde görüşlerini
bildirdikleri şeklinde ifadelerde bulunmuşlardır.
Sınıf Öğretmenleri Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerinin Sosyal Gelişimleri İle İlgili Neler
Düşünmektedirler?
Bu başlık altında sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin sosyal gelişimleri,
sosyal bağları ve bu süreçte ne gibi aktiviteler yaptıklarıyla ilgili bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 9. Sınıf Öğretmenleri Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerinin Sosyal Gelişim Açısından Nasıl
Etkilendikleriyle İlgili Tema, Alt Tema, Alt Temalara İlişkin Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek
İfadeler, Frekans ve Yüzde Dağılımları
Temalar
Alt temalar
Alt Temalara
Öğretmen Görüşlerinden Örnek f
%
ilişkin Örnek
İfadeler
İfadeler
Sosyal gelişimde …gerilediklerini
sosyal, psikolojik, duygusal her 7
63,63
gerileme
düşünüyorum
açıdan gerilediklerini düşünüyorum
Aile
bağları … anne babaları Eminim ki çocuklar da hani bi 1
9,09
açısından
tarafından daha çok yaramazlık yaptıklarında bizim gibi
Olumsuz
olumsuz
şiddete
maruz tolere edilmiyor anne babaları
Etkileşim
etkilenme
kalıyorlar
tarafından daha çok şiddete maruz
kalıyorlar.
Şiddetten
kastım
bağırmak da mesela bir şiddettir.
Toplam
8
72,72
Olumlu
Aile ile sosyal …aile
bağları osyal gelişim açısından açıkçası 3
27,27
Etkileşim
bağlarını olumlu açısından da olumlu olumsuz etkilendiler ama aile
etkileme
etkilendiklerini…
bağları açısından da olumlu
etkilendiklerini düşünüyorum.
Toplam
3
27,27
Genel Toplam
11 100

Tablo 9’daki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin
sosyal gelişim açısından nasıl etkilendikleri hakkındaki görüşleri toplam 2 tema etrafında toplandığı
görülmektedir. Olumsuz etkileşim en çok görüş bildirilen (%72,72) tema olmuştur. Bu temanın alt
temalarında ise 7 kişi (%63,63) sosyal gelişimde gerilediklerini düşünüyorum, 1 kişi (59,09) aile bağları
açısından olumsuz etkilendiler yönünde görüş bildirmişlerdir. Diğer tema ise olumlu etkileşim
temasıdır. Bu temanın alt temasında ise 3 kişi (%27,27) aile ile sosyal bağlarını olumlu etkiledi yönünde
görüş bildirildiği görülmektedir.
Sınıf öğretmenlerinin ifadeleri detaylı olarak incelendiğinde uzaktan eğitim sürecinden
öğrencilerinin sosyal gelişimleri açısından olumsuz etkilendikleri yönünde görüşleri yer almaktadır. Bu
süreçte öğrencilerinin sosyal gelişim açısından pek bir faaliyette bulunamadıkları ve bundan dolayı da
gerilediklerini ifade eden öğretmen sayısı oldukça fazladır. Fakat bu süreçte olumsuz etkilendiğini
ifade eden öğretmenlerin yanında bazı öğretmenlerin bu süreci öğrencilerinin aileleriyle geçirdikleri
zaman diliminin daha fazla olmasından dolayı onları olumlu yönde etkilediğine yönelik görüşleri de
yer aldığı görülmektedir.
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Tablo 10. Sınıf Öğretmenleri Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerinin Arkadaşlarıyla Aralarındaki Sosyal Bağlarla
İlgili Tema, Alt Tema, Alt Temalara İlişkin Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek İfadeler, Frekans ve
Yüzde Dağılımları
Temalar
Alt temalar
Alt Temalara
Öğretmen Görüşlerinden Örnek f
%
ilişkin Örnek
İfadeler
İfadeler
Görüntülü
Görüntülü
Görüntülü
konuşarak
iletişim 3
37,50
konuşma
konuşarak
kuruyorlar. Derse başlamadan önce
sürekli birbirleriyle konuşuyorlar,
özlem gideriyorlar.
Birbirlerine
ses Ses
kaydı ses kayıtları gönderdiklerini, onları 2
25,00
kaydı gönderme
gönderiyorlar
sevdiklerini ya da özlediklerini
Sosyal Ağlarla
söylüyorlar
Toplam
5
62,50
Telefon
Telefon
sürekli
Dediğim gibi birleri aralarındaki 2
25,00
Konuşmalarıyla
görüşmeleri yapma birbirleriyle
sosyal
ağlar,
sosyal
iletişim
konuşuyorlar
evlerindeki
iletişim
imkanları
ölçüsünde daha önceki var olan
iletişimlerini de şu an da da devam
ettiriyorlardır.
Toplam
2
25,00
Doğal
Yakın
oyun
Evleri aynı bahçeye bakanlar falan 1
12,50
Yöntemlerle
çevredekilerle
oynuyorlardır
var evleri. Orada mutlaka oyun
birlikte olma
oynuyorlardır.
Toplam
1
12,50
Genel Toplam
8
100

Tablo 10’daki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde
öğrencilerinin arkadaşlarıyla aralarındaki sosyal bağlarla ilgili görüşlerinin 3 tema etrafında toplandığı
görülmektedir. En fazla görüş bildirilen (%62,50) tema sosyal ağlarla temasıdır. Bu temanın alt
temalarında ise 3 kişi (%37,50) görüntülü konuşma yapıyorlar, 2 kişi (%25,00) birbirlerine ses kaydı
gönderiyorlar şeklindedir. Telefon konuşmalarıyla temasında ise 2 kişi (%25,00) telefon görüşmeleri
yapıyorlar yönünde görüş bildirdiği görülmektedir. Doğal yöntemler temasının alt temasında ise 1 kişi
(%12,50) köyde oldukları için oyun oynuyorlar şeklinde görüş bildirdiği görülmektedir.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin arkadaşlarıyla aralarındaki sosyal
bağlarını çoğunlukla sosyal ağlarla devam ettirdikleri, bu süreçte görüntülü konuşma ve ses kaydı
şeklinde iletişim sağladıklarını dile getirmişlerdir. Özellikle kırsal kesimde öğretmenlik yapan bir sınıf
öğretmen ise öğrencilerinin bu süreçte internet gibi sosyal ağlardan faydalanamadıkları fakat sosyal
bağları açısından bu öğrencilerin köyde yaşadıkları için bahçelerinde oyun oynayarak, eski zamanlarda
olduğu gibi kuvvetli bir şekilde bu bağı devam ettirdiği yönünde görüşleri yer almaktadır.
Tablo 11. Sınıf Öğretmenleri Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğrencilerinin Sosyal Gelişimleri Açısından Ne Gibi
Aktivite Yaptıklarıyla İlgili Tema, Alt Tema, Alt Temalara İlişkin Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek
İfadeler, Frekans ve Yüzde Dağılımları
Temalar
Alt temalar
Alt Temalara
Öğretmen Görüşlerinden Örnek f
%
ilişkin Örnek
İfadeler
İfadeler
Ev
Evde etkinlik yapma Evde
Ellerindeki
imkanlarla
evlerinde 4
36,36
Etkinlikleri
etkinlikler
etkinlikler yapıyorlar
yapıyorlar
Aileleriyle birlikte Aileleriyle
Evde aileleriyle birlikte benim 2
18,18
etkinlik yapma
aktivite
attığım
aktiviteleri,
etkinlikleri
yapıyorlar
ailecek yapıyorlar
Toplam
6
54,54
Telefon
Ailelerinin
Kendi
Velilerinin
telefonlarıyla 3
27,27
Konuşmaları
telefonları
ile telefonları
arkadaşlarıyla görüşme sağlıyorlar
arkadaşlarıyla
olmadığı için
konuşma
ailelerinin
telefonlarını
kullanıyorlar
Toplam
3
27,27
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Sokak
Oyunları

Top oyunları oynama
İp atlama
Toplam
Genel Toplam

Top
oynuyorlar
İp atlıyorlar

Genellikle top oyunlarını oynamayı
seviyorlar
ip atlamayı seviyorlar

1

9,09

1
2
11

9,09
18,18
100

Tablo 11’deki görüşler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde
öğrencilerinin sosyal gelişimleri açısından ne gibi aktiviteler yaptıklarıyla ilgili ifadelerinin 3 tema
etrafında toplandığı görülmektedir.
Ev etkinlikleri en fazla görüş bildirilen (%54,54) temadır. Bu temanın alt temalarında 4 kişi
(%36,36) evde etkinlikler yapıyorlar, 2 kişi (%18,18) evde aileleriyle birlikte etkinlik yapıyorlar
yönünde görüş bildirmişlerdir. Telefon konuşmaları temasında yer alan alt temalarda 3 kişi (%27,27)
ailelerin telefonları ile arkadaşlarıyla konuşuyorlar yer almaktadır. Sokak oyunları temasında ise 1 kişi
(%9,09) top oyunları oynuyorlar, 1 kişi (%9,09) ip atlıyorlar yönünde görüş bildirmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerinin sosyal gelişimleri açısından
görüşleri detaylı incelendiğinde özellikle Covit-19 sürecinde daha çok evde vakit geçirdikleri ve
özellikle ev etkinlikleriyle bu süreci desteklemeye çalıştıklarını ifade ettiği yer almaktadır.
Öğretmenler, öğrencilerinin birbirleriyle iletişimlerini en fazla ailelerinin telefonları ile
sağladıklarını ifade etmişlerdir.
Sınıf Öğretmenleri Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen ve Öğrencilere Etkileriyle İlgili Neler
Düşünmektedirler?
Bu başlık altında sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecindeki öğrenci profili ile yüz yüze
eğitimdeki öğrenci profili arasındaki benzerlik ve farklılıkları ve bu sürecin öğretmenlerin kendilerine
ve öğrencilerine katkıları hakkındaki bulgulara yer verilmiştir.
Tablo 12. Sınıf Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimdeki Öğrenci Profili ile Yüz Yüze Eğitimdeki Öğrenci Profili
Arasındaki Benzerlik ve Farklılıkları Hakkında Neler Düşündükleriyle İlgili Tema, Alt Tema, Alt Temalara İlişkin
Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek İfadeler, Frekans ve Yüzde Dağılımları
Temalar
Alt temalar
Alt Temalara
Öğretmen Görüşlerinden Örnek f
%
ilişkin Örnek
İfadeler
İfadeler
Etkileşim
Öğrencilerle
…uzaktan eğitimde Çünkü bizler dersi işlerken birebir 6
40,00
Farkı
birebir
bunu
ilgilenme vaktimiz daha çok oluyor,
ilgilenememe
yaşayamıyoruz.
ama
uzaktan
eğitimde
bunu
yaşayamıyoruz.
…Yüz yüze eğitimde
birebir
ilgilenme …Çünkü bizler dersi işlerken birebir
vaktimiz daha çok ilgilenme vaktimiz daha çok oluyor
oluyor
Toplam
6
40,00
Ders Öğretim Uzaktan
Uzaktan
eğitimde Uzaktan eğitimde farklı yöntemleri 5
33,33
Tasarımı
eğitimde farklı farklı
yöntemleri kullanamıyoruz çünkü öğrenci için de
Farkı
öğretim
kullanamıyoruz
neyi
anlayıp
anlamadığını
yöntemlerinin
göremiyoruz, farklı ders anlatımları
kullanılmaması
olmuyor.
Bence çok
fark var
Veli
Etkileşimiyle
Farklılaşma

Toplam
Veli etkisi
Veli-öğretmenöğrenci işbirliği
etkisi

Toplam

büyük

Bence çok büyük fark var. Benim yüz
yüze anlattığım ile yüz yüze
anlattığım arasında çok büyük fark var

tamamen
velinin
kontrolünde yürüyor
Yüz yüze eğitimde
veli hiçbir şekilde
müdahale edemiyor

Ama uzaktan eğitimde öyle değil,
tamamen velinin kontrolünde yürüyor
Yüz yüze eğitimde veli hiçbir şekilde
müdahale edemiyor. Yani öğretmen
ve öğrenci yalnız kalıyor. Ama
uzaktan eğitimde öyle değil…

5
2

33,33
13,33

1

6,66

3

20,00
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Fark Yok

Bir
farklılık
görmeme
Toplam
Genel Toplam

Pek bir farklılık yok

Pek bir farklılık yok uzaktan eğitimde
de çok bir şey değişmesi öğrenci
profillerinde aslında

1

6,66

1
15

6,66
100

Tablo 12’deki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimdeki öğrenci profili ile
yüz yüze eğitimdeki öğrenci profili arasındaki benzerlik ve farklılıkları hakkındaki görüşlerinin 4 tema
etrafında toplandığı görülmektedir. En fazla görüş bildirilen (%40) tema etkileşim farkı temasıdır. Bu
temanın alt temasında ise 6 kişi (%40) uzaktan eğitimde öğrenci ile birebir ilgilenmek zor iken yüz
yüze eğitimde öğrenci ile birebir ilgilenme fırsatın oluyor şeklindedir. Ders öğretim tasarımı farkı
temasının alt temalarında ise 3 kişi (%20,00) çok büyük farklılıklar olduğunu düşünüyorum, 2 kişi
(%13,33) uzaktan eğitimde farklı öğretim yöntemlerinin kullanılmaması şeklinde görüş bildirilmiştir.
Veli etkileşimiyle farklılaşma temasında ise yer alan alt temalarda 2 kişi (%13,33) veli etkisi, 1 kişi
(%6,66) veli-öğretmen-öğrenci işbirliği etkisi yer almaktadır. Fark yok temasında yer alan alt temada
ise 1 kişi (%6,66) pek bir farklılık olduğunu düşünmüyorum şeklinde görüş bildirmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimdeki öğrenci profili ile yüz yüze eğitimdeki öğrenci profili
arasındaki benzerlik ve farklılıkları hakkındaki görüşleri detaylı incelendiğinde öğretmenlerin bu
süreçte etkileşim farklı olduğunu dile getirdikleri görülmektedir. Öğretmenler özellikle uzaktan
eğitimde öğrenciyle birebir ilgilenmede zorlandıklarını, sınıf ortamında oluşan atmosferin daha farklı
olduğunu, öğrenciyle kurulan göz kontağının öneminden de belirterek bu süreçte görüşlerini etkileşim
farkı olarak dile getirdikleri görülmektedir.
Tablo 13. Sınıf Öğretmenleri Uzaktan Eğitim Sürecinin Kendilerine ve Öğrencilerine Katkılarıyla İlgili Tema, Alt
Tema, Alt Temalara İlişkin Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek İfadeler, Frekans ve Yüzde Dağılımları
Temalar
Alt temalar
Alt Temalara
Öğretmen Görüşlerinden Örnek f
%
ilişkin Örnek
İfadeler
İfadeler
Mesleki
Yeni
programlar Yeni
programları Uzaktan eğitimin bize kattığı en 6
24,00
Gelişime
keşfetme,
öğrendim
büyük
şeylerden
biri
yeni
Katkısı
öğrenme,
programlar indirmeyi öğrendim,
uygulama
teknolojiyi öğrendim.
Yeni araştırmalar Yani araştırmalar Yani araştırmalar yapma fırsatı 4
16,00
yapma fırsatı
yaptım
buldum
Deneyimli
deneyimli
deneyimli hocalardan fikirler alarak 1
4,00
öğretmenlerin
hocalardan fikirler arayarak
whatsaptan
yazarak
fikirlerini
alma alarak
ulaşmaya çalışıyorum
fırsatı
Toplam
11 44,00
Öğrencilerde Öğrencilerin
onlar için farklı bir Ekstradan yeni bir uygulama ile 3
12,00
Olumlu Etkisi teknolojiyle
tecrübe oldu
zoom’la karşılaştılar, onlar için de
tanışması
bir tecrübe olduğunu düşünüyorum
Öğrencilerin
Okulu
çok Okulu çok istiyorlar, ders yapmayı 2
8,00
okulun
değerini istiyorlar,
ders özlediler, okulun kıymetini anladılar
anlamaları
yapmayı özlediler
Öğrencilerin
Duygusal olarak da Duygusal olarak da iyi oldu bu 2
8,00
duygusal
açıdan iyi oldu
süreçte bence motive oldular
motive olması
Toplam
7
28,00
Kişisel
Özgüven artması
Kendime güvenim Bu süreçte teknolojiyle içli dışlı 1
4,00
Gelişime
arttı
olarak
çeşitli
kaygılarımdan
Katkısı
kurtuldum, kendime güvenim arttı
Çok
yönlü Pek
çok
şey Pek çok şey öğrendim. program 1
4,00
düşünmeye
öğrendim. program indirmeyi, video yüklemeyi, slayt
indirmeyi,
video hazırlamayı öğrendim, en büyük
yüklemeyi,
slayt katkısı pek çok alanda çok yönlü
hazırlamayı…
düşünmem arttı
Teknolojiyle
Teknolojiyi
Ben de teknolojiyi kullanmayı 1
4,00
barışma
bilmiyordum,
bilmiyordum, öğrendim bu süreçte
öğrendim
teknolojiyle barıştım
Toplam
3
12,00
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Öğrencilerde
Olumsuz
Etkisi

Sebat
Duygusu
Kazandırdı

Güzel yazı yazmayı
unutma
Öğrencilerin sosyal
medya bağımlılığı

Bir
öğrencim
harflerin şekillerini
unuttuğunu söyledi
Sosyal
medyada
daha çok aktifler

Etkileşim azalması

Etkileşim yok

Toplam
Öğrencilerin
sabretmeyi
öğrenmesi
Toplam
Genel Toplam

Sabretmeyi
öğrenciler

Bir öğrencim harflerin şekillerini
unuttuğunu söyledi. Güzel yazı
yazmayı unuttum dedi
Sosyal medyada daha çok aktifler ve
çok
fazla
zaman
geçirmeye
başladılar
Çok fazla etkileşim yok, etkileşim
yönünde sıkıntı var bence
Öğrencilerim bu süreçte sabretmeyi
öğrendiler

1

4,00

1

4,00

1

4,00

3
1

12,00
4,00

1
25

4,00
100

Tablo 13’teki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinin kendilerine
ve öğrencilerine katkılarıyla ilgili görüşleri 5 temada toplandığı görülmektedir. En fazla görüş bildirilen
(%44) mesleki gelişime katkısı temasıdır. Bu temanın alt temalarında ise 6 kişi (%24) yeni programlar
keşfettim, öğrendim, uygulama fırsatı buldum, 4 kişi (%16) yeni araştırmalar yapma fırsatı buldum, 1
kişi (%4) deneyimli öğretmenlerin fikirlerini alma fırsatım oldu şeklindedir. Öğrencilerde olumlu etkisi
temasında yer alan alt temalar 3 kişi (%12) öğrencilerim teknolojiyle tanıştı, 2 kişi (%8) öğrencilerim
okulun değerini anladı, 2 kişi (%8) öğrencilerim duygusal açıdan motive oldu şeklindedir. Kişisel
gelişime katkısı temasında yer alan alt temalarda 1 kişi (%4) özgüvenim arttı, 1 kişi (%4) çok yönlü
düşünmeye başladım, 1 kişi (%4) teknolojiyle barıştım yönündedir. Öğrencilerde olumsuz etkisi
temasında yer alan alt temalarda ise 1 kişi (%4) güzel yazı yazmayı unutan öğrencilerim oldu, 1 kişi
(%4) öğrencilerimin sosyal medya bağımlılığı arttı, 1 kişi (%4) çok yönlü etkileşim azlığı oluştu
şeklindedir. Sebat duygusu kazandırdı temasında yer alan alt temalarda ise 1 kişi (%4) öğrencilerim
sabretmeyi öğrendi şeklindedir.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde kendilerine ve öğrencilerine katkısıyla ilgili
görüşleri detaylı olarak incelendiğinde öğretmenler bu sürecin en fazla mesleki gelişimlerine katkısı
olduğunu dile getirmişlerdir. Öğretmenler aynı zamanda uzaktan eğitim sayesinde araştırma yapmaya
başladıklarını ve böylelikle de yeni uygulamalar keşfettiklerini, kendilerini böylelikle de özgüven
konusunda daha iyi hissettiklerini dile getirdikleri yönünde görüşleri yer almaktadır.
Tablo 14. Sınıf Öğretmenleri Uzaktan Eğitim Sürecini Psikolojik, Duygusal, Sosyal, Teknolojik vb. Açılardan Nasıl
Değerlendirdikleriyle İlgili Tema, Alt Tema, Alt Temalara İlişkin Örnek İfadeler, Öğretmen Görüşlerinden Örnek
İfadeler, Frekans ve Yüzde Dağılımları
Temalar
Alt temalar
Alt Temalara
Öğretmen Görüşlerinden Örnek f
%
ilişkin Örnek
İfadeler
İfadeler
Öğrencilere
Sosyalleşmenin
Öğrenciler
hep Öğrenciler
hep
evde
ve 4
11,11
Etkileri
zayıflaması
evde
arkadaşlarıyla yüz yüze görüşme
sağlayamıyoruz, teknolojik imkanı
olmayanlar diğer yollarla da
görüşme yapamıyor
Duygusal
açıdan
4
11,11
olumsuz etkilenme
Psikolojik açıdan Psikolojik olarak Psikolojik olarak özlem duyuyoruz 3
8,33
olumsuz etkilenme özlem duyuyoruz
tabiî ki de
Toplam
11 30,55
Teknolojik
Teknolojik açıdan Teknolojik açıdan Teknolojik açıdan biz bunu avantaja 5
13,88
Etkileri
olumlu etkiler
biz bunu avantaja çevirmeye çalıştık, bunları yaparken
çevirmeye çalıştık de biz teknolojiyi kullandık. Bu da
Teknolojik olarak teknolojiyi kullanma düzeyi de
da çok iyi bir önemli
bu
süreçte.
Burada
imkan bence.
öğrenmeye açık olmak önemlidir.
Yeni
teknolojik
araç edinme
Toplam

evine yeni bir
teknolojik
araç
girmiş oldu

evine yeni bir teknolojik araç girmiş
oldu, yeni bir tv alanlar oldu.

3

8,33

8

22,22
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İşleyiş
Sıkıntıları

Maddi yönden yük
getirme
Evinde
interneti
olmayanların
olumsuz
etkilenmesi

Mesleki
Doyuma
Etkileri

Aile
İlişkilere
Etkileri

Kırsalda
yaşayanların
interneti sıkıntısı
Eve ayıracak özel
zamanın azalması

Evinde internete
ulaşım imkanına
sahip
olmayan
öğrenciler
kötü
etkilendi
Kırsalda oldukları
için
internet
sıkıntıları var
Evimize ayıracak
çok vaktimiz yok

Toplam
Özlem duygusu

Özlem duyuyoruz

Okulun
değerini
anlama
Çocuk
seslerini,
okulu özleme

İçi

…yük getirdi …

Toplam
Aile
çatışmaların
artması

içi

Aile
bağlarının
güçlenmesi

Okul bizim evimiz
Yani
o
çocuk
seslerini unuttum

Sürekli
ailenin
yanında
olduğu
için
çocuk,
sorunlar
oluşmuştur bence
Aile ile birlikte
vakit
geçirme
süresi arttı

Toplam
Genel Toplam

Maddi yönden uzaktan eğitim süreci
ailelere ve bize bi yük getirdi
Evinde internete ulaşım imkanına
sahip olmayan öğrenciler kötü
etkilendi bu süreçte, onlar için zor
oldu

3

8,33

2

5,55

Kırsalda oldukları için internet
sıkıntıları var, internete ulaşmada
zorlanıyorlar
Evimize ayıracak çok vaktimiz yok.
Uzaktan
eğitim
süreci
bizim
tamamen hayatımızı aldı.

1

2,77

1

2,77

7
4

19,44
11,11

2

5,55

1

2,77

7
2

19,44
5,55

1

2,77

3
36

8,33
100

Özlem duygumuz arttı okula,
çocuklara…
Okul bizim evimiz bu süreçte okulun
değerini öğrenmiş olduk
Yani o çocuk seslerini unuttum o
kaldı yani içimizde. Okulu da çocuk
seslerini de çok özledik

Sürekli ailenin yanında olduğu için
çocuk, sorunlar oluşmuştur bence,
hep anneyle özellikle ve sınırlar
zorlanmıştır gibi
Aile ile birlikte vakit geçirme süresi
arttı, aile ile bağlar güçlendi

Tablo 14’teki veriler incelendiğinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecini psikolojik,
duygusal, sosyal, teknolojik vb. açılardan nasıl değerlendirdikleriyle ilgili görüşleri 5 tema etrafında
toplanmaktadır. En fazla görüş bildirilen tema ise öğrencilere etkileri temasıdır. Bu temanın alt
temalarında ise 4 kişi (%11,11) sosyalleşme zayıfladı, 4 kişi (%11,11) duygusal açıdan olumsuz etkiledi,
3 kişi (%8,33) psikolojik açıdan olumsuz etkiledi şeklindedir. Teknolojik etkileri temasında yer alan alt
temalarda 5 kişi (%13,88) teknolojik açıdan olumlu etkileri oldu, 3 kişi (%8,33) evlere yeni teknolojik
araç girdi şeklinde yer aldığı görülmektedir. İşleyiş sıkıntıları temasının alt temalarında ise 3 kişi
(%8,33) maddi yönden yük getirdi, 2 kişi (%5,55) evinde interneti olmayanları olumsuz etkiledi, 1 kişi
(%2,77) kırsalda yaşayanların interneti sıkıntılı olduğu için olumsuz etkileri oldu, 1 kişi (%2,77) evine
ayıracak özel zamanı azaldı şeklinde yer almaktadır. Mesleki doyuma etkileri temasında yer alan alt
temalarda ise 4 kişi (%11,11) özlem duygusu arttı, 2 kişi (%5,55) okulun değerini anladık, 1 kişi (%2,77)
çocuk seslerini, okulu özledik yönünde olmuştur. Aile içi ilişkilere etkileri temasının alt temalarında
ise 2 kişi (%5,55) aile içi çatışmalar arttı, 1 kişi (%2,77) aile bağları güçlendi yönünde olmuştur.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecini psikolojik, duygusal, sosyal, teknolojik vb.
açılardan değerlendirdikleri hakkındaki görüşleri detaylı incelendiğinde duygusal yönden olumsuz
etkilenildiğini, sosyalleşmenin zayıfladığını, öğrencilerin psikolojik olarak kötü etkilendikleri yönünde
görüş bildirdikleri görülmektedir. Öğretmenlerin çoğu görüşleri bu sürecin olumsuz yönde etkisinin
olduğunu ifade ederlerken bazı öğretmenlerin olumlu olarak öğrencilerin aileleriyle geçirdikleri
zaman diliminin fazla olması onların aile içi bağlarının da arttığı yönünde olduğunu ifade ettikleri
görülmektedir.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim süreci hakkındaki görüşlerini almak
amaçlanmıştır. Araştırmada sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimle ilgili ne tür bilgilere sahip
oldukları, bu süreçteki öğrenci imkanlarıyla ilgili neler düşündükleri, öğrencilerinin duygusal
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durumları, sosyal gelişimleri ve bu sürecin öğretmen ve öğrencilere olan etkileriyle ilgili neler
düşündükleri hakkındaki görüşleri alınmıştır.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimle ilgili ne tür bilgilere sahip olduklarıyla ilgili görüşleri
detaylı incelendiğinde bazı öğretmenlerin herhangi bir bilgiye sahip olmadıkları fakat çoğu öğretmenin
uzaktan eğitim denildiğinde Web-2 araçlarıyla gerçekleştirilen bir eğitim süreci olduğuyla ilgili çeşitli
görüşlerine ulaşılmıştır. Öğretmenlerin çoğu genel olarak uzaktan eğitim denildiğinde Eba ve Zoom
uygulamalarından bahsettikleri tespit edilmiştir. Aynı zamanda bazı öğretmenlerin daha önceden
uzaktan eğitimi çok fazla kullanmadıkları, Covid-19 sürecinden dolayı bu aşamada uzaktan eğitimle
ilgili çeşitli araştırmalar yaparak bilgi edindikleri görülmüştür. Kaçan ve Gelen (2020), uzaktan eğitimi
öğretmenle öğrencinin aynı ortamda bulunmadan, senkron veya asenkron olacak şekilde
gerçekleştirilebilen eğitim olduğunu, Elcil ve Sözen Şahiner (2014), senkron veya asenkron olarak
öğretenin veya öğrenenin aynı fiziksel ortamda bulunmadan alınan eğitim tekniği olduğunu ifade
etmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin eski deneyimlerinin arasında %36,36’sının daha önceden çeşitli kurs ve
eğitimler aldıkları görülmüştür. Bu eğitimler arasında Fatih projesi, Vitamin projesi gibi projeler ve
çeşitli online eğitimler yer almaktadır. Aynı şekilde öğretmenlerin %36,36’sının eski deneyimleriyle
ilgili çeşitli uygulamalardan bahsettikleri görülmüştür. Bu uygulamalar arasında Classroom, Classdio,
Okulistik, Morpa Kampüs, EBA uygulamalar yer almaktadır. Öğretmenlerin daha öncesinde bu
uygulamaları kullanarak uzaktan eğitimle ilgili bilgilere sahip oldukları fakat eskiden uzaktan eğitime
ihtiyaç duymadıkları için kullanmadıkları ve herhangi bir eğitim almadıkları tespit edilmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde derslerini anlatırken kullandıkları bilgi ve iletişim
teknolojileriyle ilgili görüşleri detaylı olarak incelendiğinde öğretmenlerin %80’inin Web-2 araçlarını
kullandıkları görülmüştür. Bu Web-2 araçları arasında ise en çok Zoom uygulaması, EBA ve WhatsApp’ı
kullanımları yer almaktadır. Bazı öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde birden fazla bilgi ve iletişim
teknolojilerini kullandıkları özellikle Covid-19 sürecinde geçilen uzaktan eğitimde EBA veya Zoom
uygulamasını kullanırken aynı zamanda WhatsApp’ı da etkin bir şekilde kullandıkları tespit edilmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sahip oldukları erişim olanaklarıyla
ilgili görüşlerinde özellikle Covid-19 sürecinde öğrencilerin imkanlarının yetersiz olması ve bu süreçte
çoğu öğrencinin internetinin olmaması veya internet erişiminde çeşitli sıkıntılar yaşamalarıyla ilgili
görüşler yer almaktadır. Aynı zamanda bu süreçte pandemiden dolayı aktif olamayan öğrencileri için
öğretmenlerin WhatsApp üzerinden ödevlendirmeler yaptıkları, ders videoları gönderdikleri tespit
edilmiştir.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin duygusal durumlarıyla ilgili görüşleri
detaylı olarak incelendiğinde bazı öğrencilerin bu süreçte özlem duygusu içerisinde olduklarını
bazılarının ise bu süreçten olumsuz etkilendiklerini ifade eden yorumlara rastlanılmıştır. Özellikle
Covid-19 sürecindeki gelişen durumların öğrencileri de olumsuz olarak etkilediği ve bu süreçte
ailelerinin olumsuz duygu durumlarının öğrencilerde de kötü etkiler bıraktığı görülmüştür. Bazı
öğretmenler, öğrencileriyle yaptıkları görüşmelerde çok sıkıldıklarını ve okulu, arkadaşlarını ve
öğretmenlerini özlediklerini ifade eden yorumlarda bulunmuşlardır. Aynı zamanda öğretmenlerin
yorumları arasında bu süreçteki arkadaşlarına ve öğretmenlerine olan özlemlerini pandemiden dolayı
yüz yüze görüşemedikleri için çoğunlukla Multimedyayı kullanarak, birbirlerine sesli mesajlar gönderip
görüntülü aramalar yaparak gidermeye çalıştıkları yer almaktadır.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde sosyal gelişimleriyle ilgili görüşleri incelendiğinde
öğrencilerin bu süreçte sosyal gelişimler yönünden olumsuz etkilendikleri yer almaktadır. Covid-19
sürecinde yüz yüze görüşemeyen öğrencilerin sosyal ağlarla birbirlerine karşı olan özlemlerini
gidermeye çalıştıkları ve bu süreçte sosyal bağlarını görüntülü konuşmalarla, ses kayıtları ve telefon
görüşmeleriyle sağladıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde
öğrencilerin evlerinde bireysel veya aileleriyle çeşitli etkinlikler yaptıkları ve ara sıra da olsa
ailelerinin telefonlarıyla arkadaşlarıyla görüştükleri sonucuna ulaşılmıştır.
Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ve öğrencilere etkileriyle ilgili görüşleri
detaylı olarak incelendiğinde bu süreçteki yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimdeki öğrenci profilleri
arasındaki benzerlik ve farklılıkları değerlendirdiklerinde birbirleri arasındaki en önemli farkın
etkileşim olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmenler uzaktan eğitimde derslerini yürütürken
öğrencilerle birebir ilgilenmede zorlandıklarını, yüz yüzeyken sınıf ortamında oluşan atmosferin daha
244

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)
farklı olduğunu dile getirmişlerdir. Özellikle bazı öğretmenlerin öğrenciyle kurulan göz kontağının
öneminden bahsettiği ve bu süreçte uzaktan eğitimde bu etkileşimin olmadığını ifade etmiştir. Bu
sürecin kendilerine en büyük katkılarının mesleki olarak onları çeşitli araştırmalara yönelttiği ve yeni
uygulamalar keşfettikleri yönünde olmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre uzaktan eğitim sürecinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi sağlıklı bir
eğitim sistemi için gereklidir. Pandemi süreci ile hızlı bir zorunlu uzaktan eğitime geçiş bu alanda
eksiklerimizi ortaya çıkarmıştır. Öğretmenlerin pek çoğunun bilişim teknolojilerinde yeterince bilgi
ve beceriye sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Ailelerin maddi ve manevi olarak bu duruma hazır
olmadıkları görülmektedir. Pandemi öncesinde var olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) tüm öğretim
düzeylerine uyarlanamamıştır. İlkokul düzeyindeki öğrenciler için hızlıca alınan psikolojik, bilişsel ve
sosyal gelişim destekleri yeterli olamamıştır. Bu sorunların ilerleyen zamanlarda tekrar yaşanmaması
için uzaktan eğitim için gerekli bilişim ağının kuvvetlendirilmesi, tüm öğretmen adaylarının bu eğitim
sistemine uygun beceriler edinmelerinin sağlanması, ülke genelinde tüm öğrencilerin bilişim
teknolojilerine erişiminde fırsat eşitliğinin sağlanması, ailelerin uzaktan eğitim hususunda yeterli
bilgi- beceri ve alet donanımı edinmelerinin sağlanması önerilmektedir.
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Türkçe Ders Kitaplarında Bulunması Gereken Özellikler ve Örnek Bir Türkçe
Ders Kitabı İncelemesi
Doç. Dr. Bilge BAĞCI AYRANCI, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, bilge.ayranci@adu.edu.tr
Özet: Ders kitapları eğitim öğretim sürecinde öğrencinin dil becerilerinin geliştirilmesinde yararlanılan en
önemli kaynaktır. Ders kitaplarında bulunan metinlerin içerik bakımından metinlerin kelime hazinesinin, metin
türlerinin, konuların vb. hedef kitlenin ilgi ve düzeyine uygun olması gerekir. Görsel açıdan ise kullanılan
görsellerin metnin içeriği, kültür özellikleri vb. bakımından öğrenciye verilmek istenen kazanım ile uyumlu olması
beklenir. Kullanılan etkinliklerin ders öğretim programının kazanımlarını içermesi beklenir.
Bu araştırma kapsamında öncelikle Türkçe dersi öğretim programı ayrıntılı incelenmiş ardından Serpil
Özdemir tarafından hazırlanan Kuramdan Uygulamaya Türkçe Ders Kitabı İncelemelerinde ele alınan maddeler
analiz edilmiştir. 2018 MEB Türkçe ders kitabı incelenmiştir. Araştırma kapsamında doküman incelemesi yöntemi
kullanılmıştır. Ders kitabının incelenmesinde iki alan uzmanının görüşlerine yer verilmiştir. Araştırmada ders
kitabı incelemesinde dikkat edilecek hususlar ve örnek bir ders kitabı incelemesi bir arada verildiği için araştırma
önemlidir.
Kitabın dili açık, yalın ve anlaşılırdır. Dinleme ve okuma becerilerini geliştirecek metinler yer almaktadır.
Ancak görsel öğeler pek ilgi çekici değildir. Kitapta yer alan etkinlikler fazla vakit almayacak ve ders anında
sınıfta yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Birkaç metinde fazlaca bilinmeyen kelime kullanılmıştır. Yazı tipi
öğrenciler tarafından kolayca okunabilir düzeydedir. Kitabın dış kapağındaki görsel ilgi çekici değildir. Eğitsel
açıdan öğrenme kuramlarına, ilkelere ve öğretim programına uygun bir kitaptır. İçerik açısından öğrenciye gerekli
bilgiyi, kazanımları aktarabilecek düzeydedir.
Anahtar Sözcükler: Türkçe eğitimi, Ders kitabı, Öğretim programı, Kazanım.

Characteristics of Turkish Textbooks and A Sample Textbook Review
Abstract: Textbooks are the most important resource used in the development of students' language skills
in the process of education. Texts in the textbooks in terms of content of the word vocabulary, text types, topics,
etc. it should be appropriate to the interest and level of the target audience. Visually, the images used in the
content of the text, cultural features and so on. It is expected to be compatible with the desired achievement
to be given to the student. The activities used are expected to include the outcomes of the course curriculum.
Within the scope of this research, first of all, the Turkish curriculum was examined in detail and then the
items discussed in the Turkish to Turkish Textbook Review prepared by Serpil Özdemir were analyzed. 2018 MEB
Turkish textbook has been examined document analysis method was used in the scope of the research.In the
examination of the textbook, the opinions of two field experts were included. The research is important because
the issues to be considered in the textbook review and a sample textbook review are given together.
The language of the book is clear, simple and understandable. There are texts to improve listening and
reading skills. However, visual elements are not very interesting. The activities in the book are organized in such
a way that they do not take much time and can be held in class during the lesson. A few texts used too many
unknown words. The font is easily readable by students. The visual on the outer cover of the book is not
interesting. It is an educational book in accordance with educational theories, principles and curriculum. The
student is able to transfer the necessary information to the student in terms of content.
Keywords: Turkish education, Textbook, Curriculum, acquisition.
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1. Giriş
İlköğretim okulları, Türkçe eğitimi açısından öğrencilerin hayatları boyunca ihtiyaç duyacakları
oranda dil eğitimini vermelidir. Yeterli düzeyde dil eğitiminin sonucunda ilköğretim eğitimi almış bir
kişi okuduklarını ve dinlediklerini tam ve doğru olarak anlayacak kadar okuma ve dinleme becerisi;
duygularını, isteklerini, bilgilerini tam ve doğru olarak anlatacak kadar konuşma ve yazma becerisi ve
bütün bunları sağlayacak düzeyde bir kelime hazinesi kazanmalıdır (Karadağ, 2005: 425).
Hazırlanacak olan ders kitaplarının daha işlevsel olması için yapısal olarak yürürlükte olan
öğretim programlarına dayandırılması, bireyin ve toplumun gereksinimleri göz önünde bulundurularak
hazırlanması, önerilen etkinliklerin kuramla uygunluk göstermesi, öğretimin merkezine bireyi alan
etkinliklerle donatılmış olması, etkinliklerde disiplinler arası ilişkilerin kurulması gerekir. Bu açıdan
hazırlanmış olan Türkçe ders kitaplarının Türkçe dersi öğretim programında belirlenmiş olan temel
amaç ve kazanımlar, öğrenme alanları, öğrenme ve öğretme sürecinde önerilmiş olan öğretim yöntem
ve teknikleri, etkinlikler, belirlenmiş olan temalara yönelik hazırlanmış olan okuma parçaları ve
öğretim programında önerilmiş olan ölçme–değerlendirme etkinlikleriyle uyumlu olması gerekir
(Epçaçan, 2010: 41).
Türkçe ders kitapları, sürekli aynı kelimeleri tekrarlayan, kendini ifade edemeyen bireylerin
yetişmemesi için söz varlığı açısından gelişmiş olmalıdır. Ülkemizde okuma alışkanlığı yeterince
yerleşmemiş olduğundan ders kitaplarının önemi daha da artmaktadır. Türkçe gibi dünyada geniş bir
alana yayılmış bir dilin zenginliğinin ders kitaplarına da aktarılması gerekmektedir (Turhan, 2010: 2).
Kutlu (1999: 14)’nun yaptığı inceleme sonunda, sekiz yıl boyunca okutulan Türkçe ders
kitaplarında, bütün sınıf düzeylerinde soruların en çok hatırlama (ortalama 0,77), daha az kavrama
(ortalama 0,21) ve en az da uygulama (ortalama 0,02) davranışlarını ölçtüğü; kitaplarda analiz ve
analiz üzeri düzeyde sorular sorulmadığı, hem okuma parçalarının hem de bunlara dayalı olarak
sorulan soruların, öğrencilerin sınıf ve yaş düzeylerine ve bu düzeylere ait gelişim özelliklerine de pek
dikkat edilmeden seçildiği gözlenmiştir.
Kutlu (1999: 20-21)’ya göre Türkçe ders kitaplarında şu noktalara dikkat edilmesi yararlı
olacaktır:
1. Seçilecek okuma parçaları sınıf ve yaş düzeyine uygun olarak seçilmelidir.
2. Okuma parçaları çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin ve çağın değerlerini yansıtan ve yeni
gelişmeleri destekleyen bir içerikte hazırlanmalıdır.
3. Okuma parçalarında kullanılan dil öz Türkçe ve Türk dilinin zenginleşmesine katkı getiren
sözcüklerden olmalıdır.
4. Öğrencileri öğrenmeye, araştırmaya, düşünmeye yönelten ve ilgi çeken okuma parçalarına yer
verilmelidir.
5. Okuma parçalarına dayalı olarak hazırlanmış sorular üst basamaklarda yer alacak davranışları
ölçen sorulardan ağırlıklı seçilmelidir.
2. Yöntem
Araştırma kapsamında doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır.
Doküman incelemesi
yöntemi; mevcut kayıt ve belgelere ulaşılarak bu belgeleri belirli normlara göre incelemeyi kapsar
(Çepni, 2007). Çalışma kapsamında öncelikle Türkçe dersi öğretim programı ayrıntılı incelenmiş
ardından Serpil Özdemir tarafından hazırlanan Kuramdan Uygulamaya Türkçe Ders Kitabı
İncelemelerinde ele alınan maddeler analiz edilmiştir. Belirlenen kriterlere göre ders kitabı iki alan
uzmanı tarafından değerlendirilmiştir.
Buna göre metinler; türleri, temalara uygunlukları, okunabilirlik düzeyleri, görsellerle uyumu,
içerdikleri değerler açısından incelenmiştir. Dersin amaçlarına ulaşmasında kullanılan etkinlikler;
sözcük öğretimi, dil bilgisi öğretimi, etkinliklerin nitelikleri ve görsellerin kullanımı açısından
incelenmiştir. İçeriğe ve öğretme-öğrenme sürecine yönelik olarak yapılan incelemelerde Program'ın
amaçları göz önünde bulundurulmuştur. Program'ın ölçme ve değerlendirmeye ilişkin yaklaşımı ile ders
kitabının uyumlu olup olmadığı etkinliklerin nitelikleri üzerinden dolaylı olarak değerlendirilmiştir
(Özdemir, 2019).
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3.Bulgular
2018 MEB Türkçe ders kitabı incelenmiştir. Öğrenme ilkeleri açısından soyut metinlerin yer alması
13-14 yaş için uygundur. Çünkü bu yaştaki çocuk o metinler için yeterli hazır bulunuşluk düzeyine
erişmiştir. Kültürümüzden metinler ve etkinliklerin yer alması öğrencilere önce kendi kültürümüzün
aktarılmaya çalışıldığını gösterir. Bu yönüyle yakından uzağa ilerler. Kitaptaki metinlerden önceki
sorular öğrencilerin ön bilgilerini harekete geçirecek şekilde düzenlenmiştir. Kitabın dili açık, yalın
ve anlaşılırdır. Dinleme ve okuma becerilerini geliştirecek metinler yer almaktadır. Ancak görsel
ögeler pek ilgi çekici değildir. Kitapta yer alan etkinlikler fazla vakit almayacak ve ders anında sınıfta
yapılabilecek şekilde düzenlenmiştir. Bu durum ekonomiklik ilkesine uygundur. 2018 Türkçe MEB ders
kitabı incelendiğinde yazım yanlışı bulunmamıştır. Noktalama hatası da yoktur. Birkaç metinde fazlaca
bilinmeyen kelime kullanılmıştır. ‘Faydalı Bir İş Görmek’ metni bunun en iyi örneğidir. Metinde geçen
‘münevver, iptidai’ gibi kelimeler 8. Sınıf düzeyine uygun değildir. Kullanılan görseller yazılarla
uyumlu bulunmuştur. Görseller sınıf düzeyine uygundur. Kitapta kullanılan yazı karakterleri ve kenar
boşlukları uygundur. Kullanılan punto düzeye uygundur. Yazı tipi öğrenciler tarafından kolayca
okunabilir düzeydedir. Kitabın dış kapağındaki görsel ilgi çekici değildir. Görsel tasarım özellikleri
açısından kitabın öğrencilere sunulabileceğini söyleyebiliriz. Sosyolojik açıdan metinler milli ve
manevi değerlere uygun şekilde hazırlanmıştır. Eşitlik ilkesine uygundur, öğrenciler arası fark
yaratmamaktadır. Eğitsel açıdan öğrenme kuramlarına, ilkelere ve öğretim programına uygun bir
kitaptır. İçerik açısından öğrenciye gerekli bilgiyi, kazanımları aktarabilecek düzeydedir.
Tablo 1. 8. Sınıf MEB Türkçe Ders Kitabındaki Dil Bilgisi Etkinliklerinin Programdaki Kazanımlara Göre Dağılımı
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3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırma kapsamında Türkçe ders kitaplarının öncelikle öğretim programına uygun olması
gerektiği üzerinde durulmuştur. Ders kitabındaki metinler; türleri, temalara uygunlukları,
okunabilirlik düzeyleri, görsellerle uyumu, içerdikleri değerler açısından incelenmiştir. Dersin
amaçlarına ulaşmasında kullanılan etkinlikler ise sözcük öğretimi, dil bilgisi öğretimi, etkinliklerin
nitelikleri ve görsellerin kullanımı açısından incelenmiştir. Örnek kitap incelemesi kapsamında
incelenen kitap eğitsel açıdan öğrenme kuramlarına, ilkelere ve öğretim programına uygun bir
kitaptır. İçerik açısından öğrenciye gerekli bilgiyi, kazanımları aktarabilecek düzeydedir.
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İlkokul Öğrencilerinin Kelimeyi Hecelerine Ayırma Durumlarının İncelenmesi
Doç. Dr. Özgür BABAYİĞİT, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi, ozgur.babayigit@bozok.edu.tr
Özet: Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin kelimeleri hecelere ayırma durumlarının incelenmesidir.
Araştırma, ilkokul öğrencilerinin kelimeleri uygun olarak hecelerine ayırabilme durumlarının tespit edilmesi
açısından önemlidir. Bunun yanı sıra sınıf öğretmenlerine ilkokul öğrencilerinin yazma gelişimleri hakkında fikir
vermesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca Türkçe öğretimi, yazma öğretimi alanına katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma
ortamının belirlemesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kullanılmıştır.
Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi kapsamında Yozgat Merkez ilçedeki kırk ilkokul öğrencisi ile çalışılmıştır.
Her bir sınıf seviyesinden on öğrenci olmak üzere, toplamda kırk öğrenciden veri toplanmıştır. Veri toplama aracı
olarak araştırmacı tarafından geliştirilen form kullanılmıştır. Veri toplama süreci 2020 yılı şubat ayında
gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı hazırlanan form ile veriler toplanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından
toplanmıştır. Öncelikle sınıf öğretmenine kısaca açıklama yapılmıştır. Ardından öğrencilere form dağıtılmıştır.
Ardından öğrencilere formla ilgili açıklama yapılmıştır. Her bir sınıf seviyesi için yaklaşık yirmi dakikada veri
toplanmıştır. Elde edilen bu veriler ışığında betimsel analiz ve içerik analizi gerçekleştirilmiştir. Kelimeyi
hecelere ayırmadaki doğruluğun belirtilmesi amacıyla betimsel analiz işe koşulmuştur. Öğrencilerin yazılı
metinleri görsel olarak ele alınabileceği için bu dokümanların tematik analizi yapılmıştır. Araştırma sonucunda
ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranının %67 olduğu tespit edilmiştir. İlkokul
ikinci sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranı %82’dir. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin
kelimeleri hecelere doğru ayırma oranı %81’dir. İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru
ayırma oranı %79’dur. İlkokul öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranı %77’dir. İlkokul öğrencilerinin
en çok araba kelimesini hecelerine ayırmada yanlışlık yaptıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin kelimeleri hecelere
ayırmada en başarılı oldukları kelimelerin anne ve bardak kelimeleri olduğu anlaşılmaktadır. İçerik analizi
sonucunda ulaşılan temalar şunlardır: 1. Heceyi harflerine ayırma. 2. İki heceyi birleştirme. 3. Kelimeyi yanlış
yerden ayırma. Araştırma sonuçları kapsamında önerilerde bulunulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: İlkokul, öğrenci, kelime, hece.

Investigation of Primary School Students’ Separation of the Word into
Syllables
Abstract: The aim of this research is to examine the elementary school students' status of spelling words
into syllables. The research is important in terms of determining the elementary school students' ability to
separate words into syllables accordingly. In addition, it is important in terms of giving classroom teachers an
idea about the writing development of primary school students. In addition, it is thought that Turkish teaching
will contribute to the field of teaching writing. The research was carried out with the screening method, which
is one of the quantitative research methods. Easily accessible case sampling, which is one of the purposeful
sampling methods, was used to determine the research environment. Within the scope of easily accessible status
sampling, 40 primary school students were studied in the district of Yozgat. Data were collected from forty
students in total, ten students from each grade level. The form developed by the researcher was used as a data
collection tool. The data collection process was carried out in February 2020. The data was collected with the
form prepared with the data collection tool. The data were collected by the researcher. Firstly, a brief
explanation was made to the class teacher. Then the students were given a form. Then, students were informed
about the form. Data were collected in about twenty minutes for each grade level. Descriptive analysis and
content analysis were carried out in the light of these data. Descriptive analysis was made necessary to indicate
the accuracy in dividing the word into syllables. Since the written texts of the students can be handled visually,
thematic analysis of these documents has been made. As a result of the research, it has been determined that
primary school first grade students' rate of separating words into syllables is 67%. Primary school second grade
students' rate of dividing words into syllables is 82%. Primary school third grade students' rate of dividing words
into syllables is 81%. Primary school fourth grade students' rate of dividing words into syllables is 79%. Primary
school students' rate of dividing words into syllables is 77%. It was determined that primary school students made
the most mistake in separating the word car into syllables. It is understood that the words that the students are
most successful in dividing the words into syllables are the words of mother and glass. The themes reached as a
result of content analysis are as follows: 1. Separating the syllable into letters. 2. Combining two syllables. 3.
Separating the word from the wrong place. Suggestions are made within the scope of the research results.
Keywords: Primary school, student, Word, syllable.
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1. Giriş
Türkçe öğretiminin önemli bir öğrenme alanı yazmadır. Yazma öğrenme alanında öğrencilerin
yazma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Yazmanın bileşenlerinden birisi kelimelerdir.
Kelimelerin hecelerine uygun şekilde ayrılması gerekmektedir. Türkçe öğretiminde kelimeleri
hecelerine uygun şekilde ayırma öğretilmektedir. Konunun daha iyi anlaşılması açısından hece
kavramının tanımlanmasında fayda bulunmaktadır. Hece, bir solukta çıkarılan ses veya ses birliği,
seslem (TDK, 2020, Demir ve Yılmaz, 2011, s. 62); ses veya harflerden büyük kelimelerden küçük dil
birimi (Güneş, 2019, s. 67); sesli harf içeren kesintisiz konuşma bölümü anlamlarına gelmektedir
(Tompkins, 2017, s. 491).
Türkçede hece çekirdeğini ünlü oluşturur. Heceyi ünlü kurar ve sadece ünlüler tek başlarına hece
olabilir. Her ünlü, varsa kendinden önce gelen ünsüzü ve kendinden sonra gelen tek veya iki ünsüzü
kurduğu hecenin içine alır (Demir ve Yılmaz, 2011, s. 62). Kelimeyi tanımak için kelimenin temel
bileşenleri olan harflerle heceleri iyi bilmek gerekmektedir. Harf ve heceleri iyi öğrenmeden okuma
işlemi gerçekleşmemektedir. Bunun için ilk okuma yazma öğretiminde harflerden sonra hece
çalışmalarına başlanmaktadır. Bu süreçte öğrencilere önce harfleri birleştirme, alfabetik ilişkileri
keşfetme, giderek hece ve kelimeleri tanıma öğretilmektedir. Ardından çeşitli hece etkinlikleriyle
hece ve kelime tanıma becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır (Güneş, 209, s. 66). Hece yapısı her
dilde farklıdır. Avrupa dillerinde 20 civarında hece yapısı bulunmaktadır. Bu yapıya göre hece
uzunluğu da değişmektedir. Avrupa dillerde genel olarak hecelerin uzunluğu bir sesli harften
başlamakta, bir sesli sekiz sessiz olmak üzere dokuz harfe kadar çıkmaktadır (Güneş, 2019, s. 68).
Türkçedeki hecelerde yaklaşık %56,57 oranında iki harfli hece bulunmaktadır. Elde edilen sonuca
göre, Türkçe metinlerde iki harfli hece sayısı yoğun olarak kullanılmaktadır. Buna karşılık üç harfli
hece sayısı oranı %35,16, bir harfli, dört harfli ve beş harfli hece sayısı yüzde oranları sırasıyla %5,93,
%2,18 ve %0,17 olarak hesaplanmıştır (Aşlıyan, Günel ve Filiz, 2006, s. 3). Türkçe kelimelerde ortalama
2,68 hecenin bulunmaktadır. Türkçe Sözlükteki kelimelerde 16 hece yapısı, 3412 hece türü ve toplam
300.768 hece bulunmaktadır. Bu hece yapılarından 6’sı Türkçe, 10’u ise yabancı kelimelerden gelen
hecelerdir (Güneş ve Işık, 2019, s. 79). Türkçede altı temel hece yapısı bulunmaktadır (Demir ve
Yılmaz, 2011, s. 62). Türkçe hecelerde en az bir, en çok dört ses vardır. Bir başka ifadeyle Türkçede
en kısa hece bir harfli en uzun hece ise dört harflidir. Ancak çoğu dilde olduğu gibi iki veya üç harfli
heceler yaygın kullanılmaktadır. Türkçe kelimelerdeki heceler bu altı tür heceden bir veya birkaçına
uymak zorundadır. Bunlara uymayan kelimeler yabancı dillerden gelen kelimelerdir. Örneğin gram,
tren, plan, stad gibi (Güneş, 2019, s. 69).
Türkçede hecelerin sistemli ve kolay öğrenilen bir yapıdadır (Güneş ve Işık, 2019, s. 93). İlkokuma
yazma öğretiminde harflerden sonra hece öğretimi üzerinde durulmaktadır. Yazılı kelimeleri tanımak
ve okumak için heceleri iyi bilmek gerekmektedir. Çocuklarda hece tanıma becerisi dört alt bileşenden
oluşmaktadır. Bunlar heceleri oluşturan harfleri tanıma, heceyi seslendirme yani okuma, heceyi
yazma ve başka hecelerle birleştirmedir. Bunların hepsi harf tanıma becerilerine dayanmaktadır. Bir
başka ifadeyle öğrencilerin sesleri ve harfleri iyi tanıması hece öğretiminin temelini oluşturmaktadır.
Bu nedenle hece öğretiminde harfleri birleştirerek hece yapma, yeni heceyi okuma, yazma ve başka
hecelerle birleştirme çalışmalarına ağırlık verilmektedir (Güneş, 2019, s. 70). Hece çalışmaları, hece
üretme çalışmalarının uzantısı olan bir süreçtir. Hece üretimi tamamlanıp hece varlığı belirlendikten
sonra bu hecelerin kavranması ve pekiştirilmesi için çalışmalar sürdürülmelidir (Koç, 2008, s. 146).
İlkokuma yazma öğretim sürecinde öğrencilere önce dilde en sık kullanılan harfler ve heceler
öğretilmelidir. Bunların öğretilmesi çok sayıda hece ve kelimeyi tanıma, okuma, anlama gibi işlemleri
kolaylaştırmaktadır. Bunun için dilde sık kullanılan harf ve heceler listesinden yararlanılmalıdır
(Güneş, 2019, s. 71). İlkokuma yazma öğretiminde öğrencilere hecelerin bütün olduğu, bütün
okunduğu ve yazıldığı, bölünmediği öğretilmelidir. Bazı hecelerin birleşme kurallarına uymadığı yani
hepsinin (‘b’+’a’=[ba] gibi) basit hece olmadığı gösterilmelidir. Bu süreci kolaylaştırmak ve öğrencide
zihinsel karışıklığı azaltmak için önce iki harfli basit heceler verilmelidir. Ardından karmaşık hecelere
geçilmelidir. Hecelerin bütün olduğu, bölünmediği, okuma ve yazma sırasında harflerine
ayrılamayacağı öğretilmelidir. Bunlar bir karton üzerinde renklerle gösterilmelidir. Türkçe sondan
eklemeli bir dildir. Türkçede ZSZ (bak), SZZ (ilk), ZSZZ (kırk) gibi hecelerin sonuna sesli harf geldiğinde
yapı değişmektedir. Örneğin ilk+i=ilki, kırk+ı=kırkı gibi. Böyle durumda hece kelime olmakta ve kelime
olarak hecelerine ayrılmaktadır (Güneş, 2019, s. 72).
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İlkokul öğrencilerinin hece yazma durumları ile ilgili çeşitli araştırmalar yapıldığı görülmektedir.
Yıldız ve Ateş (2010), Beyazıt (2007), Bayraktar (2006), Ulu (2019) tarafından yapılan araştırmalarda,
ilkokul öğrencilerinin satır sonunda hece ayırma hatası yaptıkları tespit edilmektedir.
Bu araştırmanın amacı ilkokul öğrencilerinin kelimeleri hecelere ayırma durumlarının
incelenmesidir. Araştırma, ilkokul öğrencilerinin kelimeleri uygun olarak hecelerine ayırabilme
durumlarının tespit edilmesi açısından önemlidir. Bunun yanı sıra sınıf öğretmenlerine ilkokul
öğrencilerinin yazma gelişimleri hakkında fikir vermesi açısından önem arz etmektedir. Ayrıca Türkçe
öğretimi, yazma öğretimi alanına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
2. Yöntem
2.1. Araştırma Modeli
Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Tarama
yöntemi, bir grubun belirli özelliklerini incelemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalardır
(Büyüköztürk, Kılıç Çakmak, Akgün, Karadeniz ve Demirel, 2012, s. 14). Karasar’a (1994, s. 77) göre
tarama modelleri var olan bir durumu var olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçlayan araştırma
yaklaşımlarıdır.
2.2. Katılımcılar
Araştırma ortamının belirlemesinde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi kullanılmıştır. Kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemi, araştırmaya hız ve pratiklik
kazandırır (Yıldırım ve Şimşek, 2006, s. 113; Patton, 2014, s. 242). Kolay ulaşılabilir durum
örneklemesi kapsamında Yozgat Merkez ilçedeki kırk ilkokul öğrencisi ile çalışılmıştır. Her bir sınıf
seviyesinden on öğrenci olmak üzere, toplamda kırk öğrenciden veri toplanmıştır.
2.3. Veri Toplama Aracı
Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen form kullanılmıştır. Form
oluşturulmadan önce, öncelikle alan yazın incelenmiştir. Daha sonra form taslağı hazırlanmıştır.
Hazırlanan taslak form, Türkçe öğretimi alanında çalışan bir öğretim üyesinin görüşüne sunulmuştur.
Uzman görüşü sonrasında forma son şekli verilmiştir. Veri toplama aracı olarak kullanılan form Şekil
1’de sunulmaktadır.

Şekil 1. Veri toplama aracı
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Şekil 1’de yer alan veri toplama aracı incelendiğinde formun iki bölümden oluştuğu
görülmektedir. İlk bölümde öğrenci sınıf seviyesinin sorulduğu soru yer almaktadır. İkinci bölümde
öncelikle kelimeyi heceye ayırma örneği yer almaktadır. Daha sonra bir heceli kelimeden başlamak
üzere beş heceli kelimeye kadar kelimeler yer almaktadır. Öğrenciler formda verilen kelimeleri
hecelerine ayırmışlardır.
2.4. Verilerin Toplanması
Veri toplama süreci 2020 yılı şubat ayında gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı hazırlanan form
ile veriler toplanmıştır. Veriler araştırmacı tarafından toplanmıştır. Öncelikle sınıf öğretmenine kısaca
açıklama yapılmıştır. Ardından öğrencilere form dağıtılmıştır. Ardından öğrencilere formla ilgili
açıklama yapılmıştır. Her bir sınıf seviyesi için yaklaşık yirmi dakikada veri toplanmıştır. Elde edilen
bu veriler ışığında içerik analizi gerçekleştirilmiştir.
2.5. Verilerin Analizi
Veri toplama aracıyla elde edilen veriler ile betimsel analiz ve tematik analiz yapılmıştır.
Kelimeyi hecelere ayırmadaki doğruluğun belirtilmesi amacıyla betimsel analiz işe koşulmuştur.
Öğrencilerin yazılı metinleri görsel olarak ele alınabileceği için bu dokümanların tematik analizi
yapılmıştır. Bu analiz yöntemi, verilere dayalı olarak tanımlama, analiz ve temaları sunma sürecini
kapsayan bir analiz yöntemidir (Braun ve Clarke, 2006, s. 79). Tematik analizde aynı yapıyı temsil
eden verilerin belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmesi ve bunları okuyucunun
anlayabileceği bir biçimde düzenlenerek yorumlanması olarak ele alınabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2006:
227). Verilerin analizinde, Merriam’ın (2013, ss. 165-184) nitel veri analizi için önerdiği kod, kategori
ve tema oluşturma aşamaları takip edilmiştir. Elde edilen öğrenci metinleri, ilk olarak belirli kodlara
göre sınıflandırılmıştır. Daha sonra kodlardan yola çıkarak belirli kategoriler oluşturulmuştur. Bu
kategoriler temel alınarak temalara ulaşılmıştır. Dolayısıyla veriler belirli temalar altına
yerleştirilerek okuyucunun anlamasını kolaylaştırabilecek yapıda sunulmuştur.
Nitel araştırmalarda geçerliliği bir diğer ifadeyle inandırıcılığı (trustworthiness) sağlamak için kod
ve temaların uzmanlar tarafından incelemesi yöntemi işe koşulmuştur. Araştırmanın güvenirliğini
artırmak amacıyla araştırmacı tarafından planlananlar ve gerçekleştirilenler nitel araştırma
yöntemleri konusunda uzman bir öğretim üyesi ile sürecin planlanmasından sonuçlanmasına kadar
paylaşılmıştır. Nitel araştırmaların geçerlik ve güvenirliği boyutu büyük ölçüde araştırmacının etik
ilkelere bağlılığıyla yakından ilişkilidir (Merriam, 2013, s. 220). Bu nedenle araştırmada Creswell
(2013, s. 92-101) tarafından belirtilen etik kurallar araştırmacı tarafından yerine getirilmiştir.
3. Bulgular
İlkokul üçüncü sınıf öğrencisi tarafından doldurulmuş olan veri toplama aracı Fotoğraf 1’de
sunulmaktadır.

Fotoğraf 1. Öğrenci Tarafından Doldurulmuş Veri Toplama Aracı Örneği
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İlkokul öğrencilerinin veri toplama aracı üzerindeki kelimeleri hecelere ayırma durumlarınım
doğru ve yanlışlığının frekans ve yüzdeleri Tablo 1’de sunulmaktadır.
Tablo 1
İlkokul öğrencilerinin kelimeleri hecelere ayırma durumu
Kelime/sınıf
DOĞRU
1. sınıf
YANLIŞ
DOĞRU
2. sınıf
YANLIŞ
DOĞRU
3. sınıf
YANLIŞ
DOĞRU
4. sınıf
YANLIŞ
DOĞRU
Toplam
YANLIŞ

f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%
f
%

ev
8
80
2
20
9
90
1
10
8
80
2
20
9
90
1
10
8,5
85
1,5
15

kol
5
50
5
50
9
90
1
10
5
50
5
50
9
90
1
10
7
70
3
30

anne
9
90
1
10
10
100
0
0
10
100
0
0
10
100
0
0
9,75
97
0,25
3

bardak
9
90
1
10
10
100
0
0
10
100
0
0
10
100
0
0
9,75
97
0,25
3

araba
4
40
6
60
6
60
4
40
7
70
3
30
6
60
4
40
5,75
57
4,25
43

öğretmen
7
70
3
30
8
80
2
20
9
90
1
10
7
70
3
30
7,75
77
2,25
23

ankaralı
5
50
5
50
7
70
3
30
8
80
2
20
6
60
4
40
6,5
65
3,5
35

havalandırma
7
70
3
30
7
70
3
30
8
80
2
20
6
60
4
40
7
70
3
30

Toplam
6,75
67
3,25
32
8,25
82
1,75
17
8,12
81
18,75
19
7,87
79
2,12
21
7,75
77
2,25
23

Tablo 1 incelendiğinde, ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma
oranının %67 olduğu görülmektedir. İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma
oranı %82’dir. İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranı %81’dir.
İlkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranı %79’dur. İlkokul
öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranı %77’dir. İlkokul öğrencilerinin en çok araba
kelimesini hecelerine ayırmada yanlışlık yaptıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin kelimeleri hecelere
ayırmada en başarılı oldukları kelimelerin anne ve bardak kelimeleri olduğu anlaşılmaktadır.
İlkokul öğrencilerinin kelimeleri hecelerine ayırma durumlarının incelendiği araştırmada,
verilerin tematik analizi sonucunda, üç adet temaya ulaşılmıştır. Ulaşılan temalar Şekil 2’de
sunulmaktadır.

Şekil 2. Ulaşılan Temalar
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Şekil 2 incelendiğinde, araştırma sonucunda ulaşılan temaların 1. Heceyi harflerine ayırma, 2. İki
heceyi birleştirme, 3. Kelimeyi yanlış yerden ayırma olduğu görülmektedir. Belirtilen temalar sırasıyla
aşağıda açıklanmaktadır.
Heceyi harflerine ayırma
Ulaşılan ilk tema, heceyi harflerine ayırma temasıdır. Bu tema kapsamında, ilkokul öğrencilerinin
heceleri harflerine ayırdıkları tespit edilmiştir. Oysaki hecenin harflerine ayrılmaması gerekmektedir.
Heceyi harflerine ayırma temasıyla ilgili örnekler aşağıda sunulmaktadır.
e-v
ko-l
k-ol
İki heceyi birleştirme
Araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer tema, iki heceyi birleştirme temasıdır. İlkokul
öğrencilerinin kelimeyi hecelerine ayırırken iki heceyi birlikte ele aldığı anlaşılmaktadır. İki heceyi
birleştirme temas ile ilgili örnekler aşağıda sunulmaktadır.
ara-ba
öğ-retmen
öğret-men
anka-ralı
ankara-lı
hava-lan-dır-ma
hava-lan-dırma
havalan-dırma
hava-landır-ma
Kelimeyi yanlış yerden ayırma
Araştırma sonucunda ulaşılan son tema, kelimeyi yanlış yerden ayırma temasıdır. Bu tema
kapsamında ilkokul öğrencilerinin kelimeyi hecelerine ayırırken, kelimeyi yanlış yerden ayırdıkları
tespit edilmiştir. Kelimeyi yanlış yerden ayırma teması ile ilgili örnekler aşağıda sunulmaktadır.
ar-a-ba
an-kar-alı
ank-aralı
öğre-tmen
hav-a-lan-dır-ma
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranının %67 olduğu
görülmektedir. İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranı %82’dir.
İlkokul üçüncü sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranı %81’dir. İlkokul dördüncü
sınıf öğrencilerinin kelimeleri hecelere doğru ayırma oranı %79’dur. İlkokul öğrencilerinin kelimeleri
hecelere doğru ayırma oranı %77’dir. İlkokul öğrencilerinin en çok araba kelimesini hecelerine
ayırmada yanlışlık yaptıkları tespit edilmiştir. Öğrencilerin kelimeleri hecelere ayırmada en başarılı
oldukları kelimelerin anne ve bardak kelimeleri olduğu anlaşılmaktadır.
İlkokul öğrencilerinin kelimeleri hecelerine ayırma durumlarının incelendiği araştırmada,
verilerin tematik analizi sonucunda, üç adet temaya ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda ulaşılan
temalar şunlardır:
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1. Heceyi harflerine ayırma.
2. İki heceyi birleştirme.
3. Kelimeyi yanlış yerden ayırma.
Ulaşılan ilk tema, heceyi harflerine ayırma temasıdır. Bu tema kapsamında, ilkokul öğrencilerinin
heceleri harflerine ayırdıkları tespit edilmiştir. Oysaki hecenin harflerine ayrılmaması gerekmektedir.
Heceyi harflerine ayırma temasıyla ilgili örnekler şu şekildedir: e-v, ko-l, k-ol.
Araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer tema, iki heceyi birleştirme temasıdır. İlkokul
öğrencilerinin kelimeyi hecelerine ayırırken iki heceyi birlikte ele aldığı anlaşılmaktadır. İki heceyi
birleştirme temas ile ilgili örnekler şu şekildedir: ara-ba, öğ-retmen, öğret-men, anka-ralı, ankara-lı,
hava-lan-dır-ma, hava-lan-dırma, havalan-dırma, hava-landır-ma.
Araştırma sonucunda ulaşılan son tema, kelimeyi yanlış yerden ayırma temasıdır. Bu tema
kapsamında ilkokul öğrencilerinin kelimeyi hecelerine ayırırken, kelimeyi yanlış yerden ayırdıkları
tespit edilmiştir. Kelimeyi yanlış yerden ayırma teması ile ilgili şu şekildedir: ar-a-ba, an-kar-alı, ankaralı, öğre-tmen, hav-a-lan-dır-ma.
Yapılan araştırma sonuçlarıyla benzerlik gösterecek şekilde Yıldız ve Ateş (2010), Beyazıt (2007),
Bayraktar (2006), Ulu (2019) tarafından yapılan araştırmalarda, ilkokul öğrencilerinin satır sonunda
hece ayırma hatası yaptıkları tespit edilmektedir.
Araştırma sonuçları kapsamında şu önerilerde bulunulmaktadır:
•

İlkokul öğrencilerinin kelimeyi hecelerine doğru ayırma oranının %77 olduğu düşünüldüğünde,
ilkokul Türkçe derslerinde hece çalışmalarına daha fazla ağırlık verilmesi önerilmektedir.

•

Öğrencilerdeki heceleri ayırma durumu düşünüldüğünde, hecelerin bölünemeyeceğinin
öğrencilere kavratılması gerekmektedir.
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Divan Şiiri Bağlamında Bayram Geleneği
Dr. Öğr.Üyesi Mehmet AKKAYA, Dokuz Eylül Üniversitesi, mehmet.akkaya@deu.edu.tr
Hakan Çıvğın, Dokuz Eylül Üniversitesi, hakan.civgin59@gmail.com
Özet: Bayramlar toplumları bir araya getiren ve kaynaştıran önemli günlerdir. Bu araştırma toplumumuzda
bayramların önemini ve bu günlerde ortaya çıkan gelenekleri ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Kültür ile
gelenek ve göreneklerin ayrılmaz bir bütün olduğu göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmıştır.
Bayramlar, toplumu oluşturan tüm bireyler için geçmişten bugüne özel anlamlar yüklenen günlerdir. Bu günlerde
birçok geleneğin icra edildiği özel merasimler düzenlenir. Ramazan ve kurban bayramları gibi dini bayramlar ile
beraber nevruz ve hıdrellez gibi toplum kültürünün birer parçası haline gelmiş bayramlar da değerlendirmenin
içerisinde tutulmuştur. Türk toplumları, önemli günlerin geniş yer tuttuğu toplumlardandır. Hattâ maddî ve
manevî günler soyut ve somut etkinlikler olarak yapılır. Kutlamalar, dini bir durum gibi soyut bir konunun
maneviyatı doğrultusunda somut etkinlikler olarak kutlanabilir. Ayrıca baharın gelişi gibi somut bir tabiat olayına
manevî anlamlar atfedilerek soyut olarak kutlanabilir. Benzer geleneklerin ortaya konutluğu bu bayramlarda
ortaya çıkan gelenekler ayrı ayrı değerlendirilmiş ve bu değerlendirme yapılırken edebiyatımızda bu konu ile ilgili
yazılmış birer örnek verilerek desteklenmiştir. Toplumun birlik ve beraberliğini simgeleyen bu geleneklerin
günümüze yansımalarından da ayrıca bahsedilmiştir. Bahsedilen konularla ilgili edebiyata yansımaları da ayrıca
değerlendirilerek ele alınmıştır. Araştırma tarama modeli ile yapılmıştır. Ayrıca araştırmada doküman incelemesi
yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın amacı, eski dönemlerdeki bayram anlayışının, düzenlenen tören, oyun ve
eğlencelerin şiirimize nasıl yansıdığını belirlemektir.
Anahtar Sözcükler: Bayram, Kültür, Gelenek, Toplum.

Holiday Tradition in the Context of Divan Poetry
Abstract: Holidays are important days that bring societies together and fuse. This research was carried out
in order to reveal the importance of the holidays and the traditions that emerged these days in our society.
Considering that culture, traditions and customs are inseparable, evaluation has been made. Holidays are days
with special meanings from past to present for all individuals who make up the society. These days, special
ceremonies are organized in which many traditions are performed. Religious festivals such as Ramadan and
sacrifice festivals, as well as religious festivals such as Nevruz and Hıdrellez, were also included in the evaluation.
Turkish societies are among the societies where important days take a large place. Even material and spiritual
days are held as abstract and concrete events. Celebrations can be celebrated as concrete events in line with
the spirituality of an abstract subject, such as a religious situation. It can also be celebrated abstractly, with
spiritual meanings attributed to a concrete natural phenomenon, such as the arrival of spring. The emergence
of similar traditions and the traditions that emerged during these holidays were evaluated separately and while
this evaluation was made, it was supported by giving an example about this subject in our literature. The
reflections of these traditions symbolizing the unity and solidarity of the society are also mentioned. The
reflections on the mentioned topics to the literature were also evaluated and evaluated. The research was done
with a scanning model. In addition, the document review method was used in the research. The purpose of the
research is to determine how the understanding of the festivities, ceremonies, games and entertainments in old
times reflected on our poetry.
Keywords: Eid, Culture, Tradition, Society.
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1. Giriş
Bir toplumun, nesilden nesile aktararak sürdürdüğü yaşam biçimin toplamı olarak
tanımlanabilecek kültür; maddi ve manevi unsurlar ile inanç ve uygulamaların bireyler arasındaki
sosyal etkileşim sonucu örgütlenmesidir. Kültürün en önemli yapı taşlarından olan gelenek ve
görenekler ise toplumdaki çözülmeleri önleyen ve bu yolla toplumu oluşturan bireyleri ortak bir
paydada toplayarak bir arada tutan değerlerdendir (Tanrıbuyurdu, 2016).
İnsanlığın varoluşundan beri toplumlarda farklı olmakla birlikte toplumların yaşantılarında
madden ve mânen kabûl gören önemli günler bulunur. Bu önemli günler kimi toplumlarda geniş yer
tutarken kimi toplumlarda geniş yer tutmadığı görülür. Maddî ve manevî önemli günlerin çeşitliğinde;
dinler, tarihsel gelenekler, örfler, âdetler ve yaşamsal süreçler etkilidir.
Bayram kelimesi; Kaşgarlı Mahmud’un tesbitine göre, Farsça bezrem/bezrâm olup, “sevinç ve
eğlence günü” demektir. Fakat bu kelimenin beyrem/bayram telaffuzu Oğuzlar’a aittir. “Bayram”
kelimesini Steingass “bezram” şeklinde sözlüğüne almış ve “çok neşeli yer” şeklinde tanımlamıştır.
Doerfer’e göre Farsçaya eski Türkçeden geçen kelimenin etimolojisi yapılamamış, hangi dilden geldiği
ve tam anlamı bulunamamıştır. Kelimenin aslının Farsça olması ve bez(m)- i râm şeklinde tahlil
edilmesi muhtemel görünmektedir (İslam Ansiklopedisi). Bu durumda bezrâmın “yeme içme, sohbet
meclisi” anlamına gelen “bezm” kelimesiyle ilgisini aramak gerekir.
Bayramlar, toplumu oluşturan tüm bireyler için geçmişten bugüne özel anlamlar yüklenen
günlerdir. Bu günlerde birçok geleneğin icra edildiği özel merasimler düzenlenir. Müslümanların
Ramazan ve Kurban olmak üzere iki tane dini nitelikli yıllık bayramları vardır. Bunlardan ilki Şevval
ayının başından itibaren üç gün, ikincisi ise Zihhicce ayının onundan itibaren dört gün olarak kutlanır.
Her ikisi de hicretin ikinci yılında bayram kılınmıştır.
Türk toplumları, önemli günlerin geniş yer tuttuğu toplumlardandır. Hatta maddî ve manevî
günler soyut ve somut etkinlikler olarak yapılır. Kutlamalar, dini bir durum gibi soyut bir konunun
maneviyatı doğrultusunda somut etkinlikler olarak kutlanabilir. Ayrıca baharın gelişi gibi somut bir
tabiat olayına manevî anlamlar atfedilerek soyut olarak kutlanabilir.
Toplumsal kültürün oluşumu ve aktarımı için topluluk halinde yapılan ritüeller çok önemli bir yer
tutmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında toplumumuzun günümüzde halen önemini koruyan ve
gelecekte de korumasını beklediğimiz bayramların topluma yön verme ve toplumun kültür aktarıcısı
olma konumu karşımıza çıkmaktadır.
Toplum hayatında gelenek halini almış bu sosyolojik olgunun edebiyattaki yansıması ise çok
farklıdır. Halk edebiyatında, mani, türkü gibi ürünlerde ayrılıkların, dargınlıkların sona erişinin işareti
olan bu günleri yaşatırken, divân şairleri çok güçlü gözlem, sağlam düşünce ve ince hayallerinde
bayramların somut-soyut taraflarını ortaya koymuşlardır.
Ramazan Bayramı
Ramazan Bayramı, İslam dinine göre Hicri Kamer yılının dokuzuncu ayı olan Ramazan ayının
ardından onuncu ay olan Şevval ayının ilk üç günü boyunca kutlanan dini bir bayramdır. Arapçadaki adı
'id el-fitr (Arapça: « )عيد الفطرFitre bayramı»'dır. Fitre kelimesi bu bayramda İslam dinince gerekli
olarak (farz) verilmesi gereken fitre zekatı isimli bir bağış ya da sadaka türünün adıdır. Türkiye'de bu
bayramda çocuklara şeker hediye edilmesinin gelenek haline gelmiş olmasına istinaden Şeker
Bayramı da denmeye başlanmıştır.
Kurban Bayramı
Kurban
Bayramı (Arapça: األضحى
;عيد
ʿĪd
al-Adhā), Müslümanlar tarafından Hicri
Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini
bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir
önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam
âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.
Nevruz
Nevruz Farsça kökenli birleşik bir sözcük olup “yeni gün” anlamına gelir. Kış mevsiminin maddi
ve manevi zorluklarının geride kaldığı baharın başlangıcı olarak kutlanır. Yeni yılın başlangıcı olarak
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kabul eden toplumlar da vardır. Ayrıcı “Ergenekon Bayramı” gibi çeşitli isimleri olmakla birlikte farklı
toplumlarda çeşitli dini ve mitolojik öneme sahiptir.
Yazılı olarak ilk kez 2. yüzyılda Pers kaynaklarında adı geçen Nevruz, İran ve Bahai takvimlerine
göre yılın ilk gününü temsil eder. Günümüz İran'ında, her ne kadar İslami bir kökeni olmasa da bir
şenlik olarak kutlanır. Bazı topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken, diğerleri Kuzey yarım kürede
ilkbaharın başlamasını temsilen, 22 veya 23 Mart'ta kutlarlar. Aynı zamanda, Zerdüştlük, hem de
Bahailer için de kutsal bir gündür ve tatil olarak kutlanır. Kürtlerde, Nevruz bayramının Kürt ve İran
mitolojisindeki Demirci Kawa Efsanesi'ne dayandığına inanılır. Anadolu ve Orta Asya Türk halklarında
da
Göktürklerin
Ergenekon'dan
çıkışı
anlamıyla
ve
baharın
gelişi
olarak
kutlanır(https://www.milliyet.com.tr/gundem/nevruz-nedir-ne-anlama-gelir-nevruz-bayramitarihcesi-2845853).
Hıdırellez
Hıdrellez, Türklerin kışın bitip yazın başlangıcı olarak tabiatın önemli bir geçiş dönemini bir dizi
törenle kutladıkları güne İslâmî inançlarla birleştirdikten sonra verdikleri isimdir. Ritüellerin
oluşmasında ve sürekliliğinde birden fazla inanç, faktör, uygulama ve bunlar etrafında şekillenen
gelenek etkili olur. Türklerin İslamiyet öncesi Orta Asya kültürlerinde yer alan yaz ve bahar ayinleri
İslamiyet’in benimsenmesinden sonra Kur’an'da Hızır’a atfedilen ayetlerle desteklenmiştir. Halk
arasında kıştan yaza geçişin gerçekleştiğine inanılan 6 Mayıs tarihi astronomiye göre de doğru bir
tarihtir.
Resmi ve dini bayramlardan olmamasına rağmen Hıdrellez gerek Anadolu'da gerek Türkiye dışında
yaşayan Türkler arasında özel bir gün niteliğini tarihi dönemlerde olduğu gibi günümüzde de
korumaktadır. Türk halk inançlarına göre Hızır, ölmezlik sırrına ermiş bir peygamberdir. Hızır Tanrının
yeryüzünde dolaşan güçlü ve yardımsever elçisidir. Hızır'ın darda olanların yardımına koştuğuna
inanılır (Günay, s. 3; 1995).
Nitekim bu önemli din mitolojisi kültünde Hızır Peygamber yalnız olarak düşünülmez. İlyas
Peygamberin onun kardeşi veya yakın arkadaşı olarak düşünülür. Bir peygamberin denizlerde bir
peygamberinde kara parçalarında zora düşenlerin yardımına yetiştiğine inanılır. Kutlama yapılan 6
Mayıs tarihinde ise bir yerde buluştukları rivayet edilir. Ayrıca sözlü ve yazılı edebiyatımıza ışık tutan
“Hızırnâme”ler bulunmaktadır.
Bu metin derleme türünde hazırlanmış ve farklı kaynaklardan bayramlara ilişkin elde edilen
veriler bir araya getirilerek beraber değerlendirilmeye çalışılmıştır.
2. Yöntem
Divan şiirinde bayram geleneklerini incelemeyi amaçlayan bu araştırma, var olan bir durumu
olduğu biçimiyle betimlemeyi amaçladığından tarama türünde bir araştırmadır.
Karasar’a göre (2012: 34), “Tarama (survey) modeli, var olan durumu aynen resmetmeyi” esas
alır. “Bu tür araştırmalar, daha çok ‘ne, nerede, ne zaman, hangi sıklıkta, hangi düzeyde, nasıl’ gibi
soruların cevaplandırılmasına olanak tanır.” (Büyüköztürk vd., 2013: 177). Bu amaçla doküman
incelemesi yapılmış, elde edilen bilgiler yorumlanıp sonuçlara ulaşılmıştır. Belge incelemede
çalışmayla ilgili kayıtların ve belgelerin toplanarak belirli bir sistem içinde sınıflandırılıp
çözümlenmesi işlemi yapılmaktadır. Bu nedenle bu yöntem, tarihsel ve nitel araştırmalarda öne
çıkmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006:187).
3. Bulgular
1. Bayramların kadınlar açısından değişmez bir âdeti, bayram kınasıdır. Sünnet, düğün ve bayram
gibi önemli günlerde ellere ve ayaklara kına yakılır. Bir de kurban bayramında kurbanlık kuzulara kına
yakma geleneği vardır. Tanrı ile kul arasında yakınlık sağlamak anlamına gelen “kurban”ın Allah
huzuruna süslü, güzel gitmesi düşüncesiyle bu adet uygulanır.
Mâder-i dehr ile yine tıfl-ı mehün parmağını
Rûz-ı ıyd irdi diye eyledi hınnâ ile al
Necâti,16. k/6
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Dünya annesi, bayram geldi diye ay çocuğunun parmağını kınalamıştır.
Kınanın kültürümüzdeki önemi, büyük ölçüde ‚adanmışlığı‛ ifade eden sembolik bir vasıf
kazanmasından ileri gelmektedir. Bir dileğin gerçekleşmesi amacıyla kutsal bir güce yönelik niyette
bulunmak, kutsal sayılan bir şey uğruna kendini feda etmek, ant niteliğinde söz vermek anlamında
kullanılan adama ve kurban vermenin ilk şekillerine animizmde rastlanır. ‚Ruhun öldükten sonra da
var olduğu düşüncesi temelinde şekillenen animizmde ruh, insanların etrafında dolaşan, onlara
müdahale eden doğaüstü bir hal alır. O zaman bu ruha adaklar adamak, dualar etmek, kurbanlar
kesmek eylemleri başlar ki bunlar dinin temel öğelerindendir. Bu bağlamda Türkler, Tanrı’yı memnun
etmek, onun rızasını kazanmak ve isteklerini O’na kabul ettirmek için kurbanlar kesip saçı
saçmışlardır‛ (Kalafat, 1990: 95). Ataların takdisine dayanan atalar kültünde de atanın öldükten sonra
ruhunun birtakım üstün güçlerle donanacağı ve bu sayede geride kalanlara yardım edeceği inancından
hareketle, ataların eşyaları ve mezarları kutsal kabul edilip ruhlarına kurbanlar sunulmuştur. Gök
Tanrı’ya kurban sunma ritüeli de evrensel harmoniyi korumak için yapılmış, kozmosla insanlar, Tanrı
ile yaratılanlar arasındaki mevcut bağı pekiştirmiş, toplum Tanrı ile tatminkâr ilişkilerini korumayı,
sürdürmeyi hedeflemiştir. Ayrıca bu dinî-ritüel içerikli tören, toplumun mevcutluğunun garantisi
fonksiyonunu da üstlenmiştir (Bayat, 2007: 234). Bu bağlamda Doğu kültüründe avuçların, tırnakların,
saçların ve ayakların boyanması ve süslenmesi maksadıyla kullanılan kınanın adanmışlığı sembolize
etmesi ona manevi bir değer kazandırmakta ve onu kutsala yaklaştırmaktadır. Zira gelin kız, eline
yakılan kına ile kocasına ve evine, askere gidecek genç vatanına, kurbanlıklar ise üstlerine yakılan
kına ile Tanrı’ya adanırlar (Tanrıbuyurdu,2016).
2. Bayramlar, hayır ve hasenatın en bol yapıldığı günlerdir. İnsanlar, bu günlerde yapılan
iyiliklerin boş çevrilmeyeceğini bildiklerinden her zamankinden daha cömert davranırlar. Elbette bu
durumdan en karlı çıkan da bayram dilencileridir. Konuyu şiir açısından değerlendirirsek aşık
konumundaki divân şâiri, sevgilinin karşısındaki dilenci durumundadır. Ondan lutuf, anlayış, ilgi
dilenmektedir. Fakat yapılan cömertliklere de alışması zordur. Alışkın olmadığı için bu iyilikler
karşısında eziklik duyar.
Dûş olabilse fazla-i cûd u sehâsına
Bir demde bay olurdı niçe bin gedâ-yı id
Hayretî, 13.k/32
3. Bayramda gelenek haline gelmiş bir diğer davranış da bayrak dikmektir. Bayrak, bayramın
alâmetlerinden biri olarak dikkat çeker. Bu gelenek benzer özellikleriyle Anadolu’nun birçok
yöresinde düğünlerde uygulanmanın yanında bayramlarda da karşımıza çıkmaktadır. Bayrak dikme
geleneğinin kendine has bir duası ve kendine has bir ritüeli vardır. Yöreden yöreye farklılık
göstermekle beraber halen uygulanmaktadır.
Hutbe-i mehd okuduysa devletine n’ola kim
Minber-i gerdûna dikti râyet-i nûrânî ıyd
Ahmet Paşa,34. k/19
4. Bayramların değişmez bir âdeti de konuklara gülsuyu dağıtılmasıdır. Günümüzde gülsuyunun
yerini kolonya almıştır. Kolonya, Türk kültürünün olmazsa olmazlarından biridir. Bu ferahlatıcı hoş
kokuyu, uzun yıllardır bayramlarda ya da normal zamanlarda evlerimize gelen misafirlerimize ikram
ederiz. Bizim kültürümüzde kolonya, misafir ağırlarken olmazsa olmaz bir ikramıdır. 17. Yüzyılın
başlarına kadar ağırlıklı olarak gülsuyu kullanılırken bu yüzyıldan sonra gülsuyunun yerini yavaş yavaş
kolonyanın aldığı söylenebilir.
Vâde-i valsın işitdüm şâdlıktan ağladum
Ol şeker-rîz ben oldum gül-âb-efşân-ı ıyd
Ahmet Paşa, 28.k/5
Kimi zaman da aşık, gülsuyu şişesine kanlı gözyaşlarını gülsuyu niyetine doldurur ve sevgiliye
ikram eder;
Dost valsı ıydına irişdi çeşm-i eşk-bâr
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Kim bu rengin şişeden oldı gül-âb-efşân-ı ıyd
Ahmet Paşa, 34.k/3
5. Bayramın hürmetine suçlular affedilir. Bayram gibi mutluluk çağrıştıran günlerin belki de en
önemli fonksiyonu, suçlu ve hükümlülerin bağışlanmasına vesile olmasıdır. Doğal olarak suçlular da bu
günün kadrini, kıymetini idrak eder. Bayram öncesinde suçlular için af çıkarılması Kurban bayramının
padişah boyutunda ele alacağımız uygulamalardan birisiydi. Ceza müddetinin üçte ikisini çekmiş
mahkûmlar padişah tarafından affedilirdi. Aynı durum askerî mahkûmlar için de söz konusuydu.
Olup, atâsına mazhar o sadr-ı zî-şânın
Bu ıyd herkese şevk-âver ü sa’îd oldı
Nedim, 22.k/6
Ama kimi zaman da zalim sevgili, bayramlarda bu af geleneğini bildiği halde bile bile aşığın
gönlünü çene çukurundan salıverme;
Doldurup n’eyler ruhun câh-ı zenehdânuna dil
Çünki şeh lûtfuyla boşaltur bu gün zindan-ı ıyd
Ahmet Paşa, 34.k/8
6. Bayramda her şey tatlı olsun diye şeker dağıtılır. Özellikle Ramazan (Iyd-ı Fıtr) bayramında
bayram konuklarına şeker ve tatlı ikram edilir. Dini ve sosyal olmak üzere iki yönü bulunan Ramazan
ve Kurban Bayramı kutlamaları Asr-ı Saadet'te musalla adı verilen geniş bir alanda, kadınların ve
çocukların da katıldıkları bayram namazı ile başlardı (bk.Tirmizi, Cum'a, 36). Peygamber Efendimiz'in
(s.a.v) bayramı namazını kıldıktan sonra musallaya çıkmadan önce hurma yeme âdeti bir sünnet
telakki edilmiş ve bu telakki bayramda tatlı ikramı geleneğini doğurmuştur. Daha Tabiin döneminde
İbn Sirin gibi un, tereyağı ve bal veya hurma ezmesinden yapılan bazı tatlıları ikram etmek adet haline
gelmiştir.
Bayram geldiğinde tatlı ikramı bir adettir ve şâir de bu adet üzere şiiri tatlı yerine ikram eder;
Iyd vaktinde şeker bahşâyişi mu’tâddur
Nazmun olsun lezzet-âver kand-i müstesfâ gibi
Nedim, 14.k/2
7. Bayramlarda şiir okuma geleneği bayram kültürünün en renkli penceresidir. Bayramlarda
okunan şiirlerin içeriği çoğunlukla bayramla ilgilidir. Bu husus divân şâirinin toplumsal konulara hiçte
yabancı olmadığının kanıtıdır.
Bayramda meddah, büyük bir iştyakla destan okur. Çınar fidanı da bu nağmelere uyup ellerini
açıp rakseder;
Şevk ile raksa girdi elin karşuban çenâr
Başladı çün terennüme destân-serâ-yı ıyd
Hayreti, 13.k/6
Bayramla birlikte fürkat sona erecek ve yine dillerde gazel, ellerde gül renkli şarap kadehleri
olacaktır;
Ramazan içre dir idün hele bayram olsun
Dilde eş’âr elümüzde mey-i gül-fâm olsun
Zâtî, 1093/1
8. Bayramlarla birlikte zikredilen en önemli kavramlar; çalgı, çelenk, musikidir. Bayram geceleri
tertip edilen müzikli eğlenceler, yüzyıllarca dillerde destan olmuştur.
İnsanın yaratılışında var olan estetik zevk, inanç sistemindeki gelişimlere paralel olarak çeşitli
sanat dallarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İnsan, inanç değerleri doğrultusunda meydana
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getirdiği ve hissiyatını ifade edebilmek için ses unsurunu kendine temel almış bir sanat olan musiki ile
Yüce Yaratıcıya ulaşmaya, ibadet duygusunu telkin etmeye çalışmıştır. (Gönül ve Altıntuğ, 2014)
Bayram geceleri yeme-içmenin, çalgının, musikinin kısaca yaşamanın zirvede olduğu vakitlerdir;
Mevsim-i ayş u tarabdır şeb-i id irdi yine
Mutrib-i çerh eline aldı meger musikâr
Bâki, 25.k/5
9. Bayramlarda en önemli davranış kalıbı, şüphesiz bayramlaşma olayıdır. İnsanlar arasında
dostlukların kurulmasında, kardeşliğin tesisinde bu geleneğe önemli bir işlev yüklenmiştir. Dargınların
barıştığı mutluluk kaynağı sayılan bu günlerde bayramlaşmak her kesimde kabul gören bir davranış
biçimidir. Padişahlardan işçilere kadar herkes kendi sosyal çevresinde bu geleneği uygular. Bu
bağlamda bayramlaşmak toplumun birlikteliğini sembolize eden bir kavram olarak görülmelidir.
Şair bu konuyu kendi açısından değerlendirir. O’na göre bayram sevgili ile merhabalaşmak için
bir fırsat demidir. Bayramlaşabilmek için hep bu günü bekler aşık.
Sevgili, adet yerini bulsun diye el ucuyla bayramlaşıyor, ama bu, aşığa yeterli gelmiyor, daha
fazlasını umuyor;
İd oldu mübtelâları ağlatma dilberâ
Âşıklara el ucun ile kılma merhaba
Yahyâ Bey, 9/1
Âşık, vuslat günü olan bayramı hasretle beklediği halde, sevgiliyi tenha bulamaz ve rakibe yüz
gösterdiği için sitem eder;
İtlerin yârım Hayâli bus ider rûz-ı visâl
Eski âdettür kişi id olsa yârânı öper
Hayâli, 118/5
10. Bayramlarda ve bazı özel günlerde bu günlere özgü yiyecekler yapılır ve ikram edilir.
Toplumları bir arada tutan bazı gün ve geceler din, inanç gibi nedenlerle kutsal sayılmıştır. Dinin
mutfak üzerindeki etkisi çoğunlukla coğrafyanın ve iklim şartlarının önüne geçebilmektedir. Bu
bağlamda dini bayramlar İnsanların bir araya geldiği küslerin barıştığı, birlik ve beraberliğin,
kaynaşmanın ve sosyal dayanışmanın olduğu günlerdir. Dini günler Türk mutfak kültürünün
gelişmesinde önemli rol oynayan ve bu günlerde yemek çeşitliliğinin ortaya konulduğu zamanlar
olmaktadır. Bayrama bir hafta kala her evde bayram hazırlıkları başlamaktadır. Evler temizlenmekte,
bayramlıklar ve bayram şekerleri alınmakta, bayram süresince ikram edilecek yemekler (sarma,
börekler gibi), tatlılar (baklava, kurabiyeler gibi) hazırlanmaktadır. Bayramlarda özellikle etten
yapılan yemekler ve şerbetli tatlılar yoğun olarak tüketilmektedir (Sabbağ ve Yıldırım, 2017).
Bayram ekmeği (nân-ı ıyd) da bunlardan biridir;
Hûblar nice alırsan sabrım âşıklarun
Şöyle yapma itdi cûdun sofrasından nân-ı ıyd
Ahmet Paşa, 34.k/21
Sevgilinin sofrasında pilav ve bayram ekmeği gören güneş, kıskançlığından yüzünü ekşitmiştir;
Çehresini reşkden zerd itti kurs-ı âfitâb
Sofra-i hânında çün gördi mü’zafe nân-ı ıyd
Ahmet Paşa, 34.k/23
11. Bayramlarda padişahın huzurunda erkân-ı develet hazır bulunur. Buna bayram divânı denir ki
günümüzde de devlet başkanının köşkteki daveti, resepsiyonlarla bayram divânı arasında önemli
derecede benzerlikler bulunmaktadır.
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Fâtih Sultan Mehmed tarafından kanunlaştırılan saraydaki bayramlaşmanın belli usul ve kaideleri
vardı. Padişah bayram sabahı sabah namazını sarayda Hırka-i Saâdet Dairesi’nde kılardı. Hırka-i Saâdet
kapısı önüne bir kafes konulur, içeriye de taht kurulurdu. Padişah oturduktan sonra orada hazır
bulunan imam ve hatipler birer aşr-ı şerif okurlardı. Bundan sonra hazinedarbaşı bunlara hediye ile
câizelerini verir, arkasından mehter çalmaya başlardı. Mehter çalarken oradakiler “Ve hemîşe bunun
emsâli eyyâma erişmek nimeti müyesser ola!” diye alkış tutarlardı. Duacı çavuşlar da hep bir ağızdan
duaya başlarlardı. (https://islamansiklopedisi.org.tr/bayram).
Sultanın huzurunda sanki melekler, saf saf bayram divânı kurmuşlardır;
Gâh mehd okur dergâhuna ervâh-ı kuds
Geh tutar saff-ı melâ’ik karşuna divân-ı ıyd
Ahmet Paşa, 34.k/26
12. Padişahlar, bayramlarda bayram kutlaması niteliğinde –şimdiki devlet büyüklerinin medyadan
yayımlanan bayram mesajı niteliğinde- fermân buyururlardı. Bayram fermânı; bayramda asayişin tam
sağlanması, insanların huzur ve mutlulukla bayramlarını geçirebilmeleri için merkezi otorite
tarafından yayınlanan bir genelge olarak değerlendirilebilir.
Bayram fermânı, ramazan ayında mühürlenen ağızları çözüverir;
Mâh-ı rûze mühr urup akd-i dehân itmiş didi
Haline anun sudûr itdi bu dem fermân-ı ıyd
Ref’i Âmidî, 48/2
13. Bayram meydanlarında birçok oyun oynanır. Eğlence amacıyla yapılanlardan biride cirit
oyunudur ki buna “guy u çevgân” da denir. Ucu eğri bir sopa –polo oyunundaki sopa benzeri- ve topla
oynanmaktadır. Yine topsuz, sadece mızrakla at üstünde oynan cirit, günümüzde de birçok yörede
bayram ve diğer özel günlerde yarışma-eğlenme maksadıyla yaşatılmaktadır.
O güneş gözlü sevgili ki, bayram yerine cirit oynamak amacıyla giderken çevgan olarak zülfünü,
top olarak ta ayı götürüyor;
Niyyet-i meydân-ı ‘ıyd itmiş seher al âfitâb
Mâh götürmiş yanınca amberin çevgân-ı id
Ahmet Paşa, 34.k/17
14. Her konuda yazılabilmekle beraber, tebrik-nâmelerde, cülûs-makam-terfi, yeni yıl, bayram,
doğum, dinî törenler, uzak bir yerden teşrif gibi konular yoğunluklu olarak işlenmiştir. Osmanlı kültür
hayatında önemli bir yeri olan bayramlar için sarayda ve halk arasında özel törenler düzenlenirdi.
Sarayda padişahla yapılan bayramlaşmaya muayede alayı ya da resm-i muayede adı verilirdi.
Bayramlaşma merasiminin usul ve esasları, Fatih Kanun-nâme’si ile belirlenmiş ve bu düzenleme az
değişikliklerle uzun müddet devam etmiştir. Osmanlı’da bayramlaşma töreni; bayram öncesi bayrama
hazırlık, bayram günü padişahın bayram namazına gidip dönmesi ve saraydaki resmî törenden
oluşmaktaydı. Bu törenlerde, esnaf ve halk kesiminden insanlar geçit törenine katılırlar, hüner sahibi
insanlar padişahın önünde hünerlerini göstererek padişahı eğlendirirlerdi. Ramazan ve Kurban
bayramlarında ayrı ayrı etkinlikler düzenlenirdi. Tebrik-nâme sunulan kişinin övgüsü şiirde esas
olmakla beraber, tebrik-nâmelerde bayramlarda gerçekleştirilen etkinliklere de yer verilmiştir.
(Tuğluk, 2010)
15. Bayramın yarattığı heyecan ve sevincin başında, herkesin eski giysilerini çıkarıp, yerine
yenilerini giymesi gelmektedir. Bayramın nurlar saçan ayı, halka bayrama uygun, makama yaraşır
ipekli giysiler giydirecektir. Bu durum edebî ürünlerde "bayram güzeline yeni kıyafet dikmek üzere
feleğin eline kalem makasını alması" olarak ifade edilmektedir. Genç, yaşlı herkesin bayramlıklarını
giymesiyle dünya, Bayramiyye tarikatına mürid olmuş gibidir. O dönemlerde bayram sabahı padişah
üzerinde hilal şeklinde ilikleri ve altından düğmeleri olan bir kaftan, veziriazam beyaz altınla işlenmiş
ipekli kumaştan bir kaftan, şeyhülislam beyaz kürk giyerken, katipler uzun, vaizler oruçlu insan yüzü
gibi sarı renkli, sofular da gül renkli bir giysi giymektedir. Kısacası bayram nedeniyle bütün divan
ehline yeni kaftanlar hazırlanmaktadır. Selvi boylu güzeller ise fıstık renkli atlas kumaştan yapılmış
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giysi giyerken, başlarına nefti şal sarmaktadır. Ayrıca onlara bayramda beyaz boy elbisesinin çok
yakıştığı edebî metinlerde belirtilmektedir. Verilen bilgilerden güzellerin ipekli kumaştan dikilmiş
giysilerinin üzerinde hare/dalga ve gül şeklinde desenlerin, beneklerin olduğu da anlaşılmaktadır.
(Erduran, 2008)
4. Sonuç
Bayramlar, insanlarda sevgi, saygı, merhamet, iyilik gibi güzel duyguların uyandığı sevinç ve
mutluluk zamanlarıdır. Kısıtlı bir ömür içerisinde, her yıl tekrar eden bayram günlerine kavuşabilmek
her inananın en samimi arzusudur. Bu yüzden temenniler daima nice güzel bayramlara erişebilmek
üzerinedir. "Iydınız said, ömrünüz mezid olsun" şeklindeki bayram tebriki bu arzunun en veciz
ifadesidir.
Bayramın içinde barındırdığı geleneklerle birlikte toplumsal bir hadise olması ve insanlarda güzel
duygular uyandırması onu tarih boyunca şiire yaklaştırmıştır. Başka bir deyişle şairler için bayram, şiir
yazma vesilesi olmuştur. Çünkü böylesine ender bulunan ulvi duyguların ve derin sevinçlerin dile
dökülebilmesi ancak şiirle mümkün olmuştur. Şairler, bayrama ait imaj ve kavramları geleneğin
potasında eriterek birer şiirsel imgeye dönüştürmüşler. Böylece hem kendi meramlarını daha etkili
anlatmışlar hem de yaşadıkları toplumun değerlerini yazılı edebiyatın korunaklı dünyasına
taşımışlardır. Bu imgelerden bazıları, sevgiliye kurban olmak, sevgilinin kaşlarını bayramı müjdeleyen
hilale, vuslatı ise bayrama benzetmek gibi yüzeysel ve kolay anlaşılır boyuttadır. Bazı imgelerse
gökyüzünde parlayan ayı tepsi içindeki baklavaya benzetmek yahut bayramlarda kurulan dönme
dolaplarda bir görünüp bir kaybolan çocukları ay ve güneş olarak hayal etmek gibi incelikleri haizdir.
Sonuç olarak sadece ıydiyye türünde yazılmış şiirlere bakmak bile Divan şiirinin halktan uzak, soyut
bir şiir olduğu ön yargısının doğru olmadığını anlamaya yetecektir. (Ümütlü S.)
Divan edebiyatı şairlerinin toplumdan uzak bir yapıyla anlatılması yaygın bir durumdur. Ancak
yukarıda incelediğimiz metinlerin içeriği göz önünde bulundurulduğunda divan şairlerinin aslına
toplumla iç içe olduğu söylenebilir. Toplumun sevinçle ve mutluluk içerisinde bir arada bulunduğu
bayramların divan şairleri tarafından incelenen ve üzerine şiirler yazılan bir konu olduğu söylenebilir.
Toplumun inanışları çerçevesinde hem dini hem de kültürel bağlamda kutlamaları ve bu
kutlamalardaki davranışları edebiyatımızın konularından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
geleneklerin birçoğu benzer şekillerle hala uygulanmaya devam etmektedir. Bazı değişikliklere
uğramakla beraber günümüzde halen uygulanmayı sürdürmektedirler.
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Investigating the English for Specific Purposes Needs of Political Science and
International Relations Students
Nermin ŞAHİN HOCAOĞLU, Çağ Üniversitesi, Türkiye, nerminsahinhocaoglu@gmail.com
Prof. Dr. Yasemin KIRKGÖZ, Çağ Üniversitesi, Türkiye, ykirkgoz@gmail.com
Abstract: The aim of this study is to investigate the English language learning needs of a group of
students receiving an ESP course, the challenges and the problems these students may encounter in their ESP
course, and the extent to which the present ESP course fulfil their learning needs in the Political Science and
International Relations department at the Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS), Çukurova
University in Adana, Turkey. A mixed-method research design was adopted, and the data was collected through
questionnaires and interviews. The participants of the present study were 121 under-graduate students and one
English instructor who had the interview. The data were gathered via interviews and questionnaire. The research
data was analysed in two stages. In the first stage, the qualitative data collected through from the written openended interview questions was subjected to descriptive analysis. In the second stage, the vii quantitative data
obtained from the Likert-scale questionnaire were analyzed using SPSS Version 23, and descriptive statistics were
used to calculate mean and standard deviation scores. Findings reveal that participants in the present study are
well aware of their learning needs, and that they have clear expectations from the ESP course. The participants
believe that ESP course contributed to the development of language skills, including vocabulary knowledge and
pronunciation. However, it was also found that participants experienced some challenges and problems in
performing various language skills, and they were dissatisfied with the course materials used.
Keywords: English for specific purposes (ESP), needs analysis, English language education, vocational
English

Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğrencilerinin Özel Amaçlı
İngilizce Öğrenme İhtiyaçlarının İncelenmesi
Özet: Bu çalışmanın amacı, Çukurova Üniversitesi İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Özel Amaçlı İngilizce (ÖAİ) dersini alan öğrencilerin İngilizce dil öğrenme
ihtiyaçlarını, derste karşılaşabilecekleri zorlukları ve sorunları ve mevcut dersin öğrencilerin öğrenme
ihtiyaçlarını ne ölçüde karşıladığını incelemektir. Karma yöntemli bir araştırma tasarımı ile elde edilen veriler
anketler ve görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Çalışmanın katılımcıları, 121 lisans öğrencisi ve bir İngilizce öğretim
görevlisinden oluşmaktadır. Bu katılımcılardan veriler, anket aracılığıyla elde edilmiştir. Araştırmanın verileri iki
aşamada analiz edilmiştir: İlk aşamada, açık uçlu görüşme sorularından toplanan nitel veriler betimsel analize
tabi tutulmuştur. İkinci aşamada ise, SPSS Versiyon 23.0 kullanışmış ve Likert ölçeği anketinden elde edilen nicel
veriler, ortalama ve standart sapma puanlarını hesaplamak amacıyla tanımlayıcı istatistiklerle incelenmiştir.
Bulgular, katılımcıların kendi öğrenme ihtiyaçlarının farkında olduklarını ve ÖAİ dersinden açık beklentileri
olduğunu göstermektedir. Ayrıca, katılımcıların ÖAİ dersinin, kelime bilgisi ve telaffuz da dâhil olmak üzere, dil
becerilerinin gelişimine katkıda bulunduğuna inandıklarını, çeşitli dil becerilerini gerçekleştirmede bazı zorluklar
ve problemler yaşadıklarını, kullanılan ders materyallerinden hoşnut olmadıkları ortaya koymaktadır.
Anahtar Sözcükler: Özel amaçlı İngilizce (ESP), ihtiyaç analizi, İngiliz dili eğitimi, meslekî İngilizce
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1. Introduction
It is a well-known fact that globalization has turned the world into a platform in which affairs
are conducted on a significantly rapid base. With the advent of new interests such as health, law,
tourism, communication, education in human relations during the last decades, English for Specific
Purposes (ESP) has gained importance. This situation is supported by Ahmed (2014) as he states in his
study that ESP came into being and continually turned into a versatile language approach mostly
based on "learners' specific needs required by their professions or occupations" (p. 4). The institutions
that do not want to fall behind the ongoing processes in the world have integrated English language
teaching into their curriculum (Kırkgöz, 2009).
In the courses designed under ESP, language teaching is delivered to shareholders not for general
concerns but for concerns that pave the way for "greater linguistic efficiency in academic,
professional or workplace environments" (Basturkmen, 2006, p. 12).
The importance of English language teaching throughout the world is more striking when
compared to other foreign languages not only for the mere fact that it is one of the mostly spoken
languages but also for the fact that the states whose mother tongue is English are those that have the
most influence on the world from trade to culture and many other fields. This phenomenon makes it
necessary for people to learn English at least as a foreign language to catch up with the current trends
and affairs worldwide.
The information age, together with globalization, has brought about rapid and dramatic changes
to people throughout the world and Turkey is not exempt from this situation. In an attempt to equip
its citizens with the necessities of the information age, the Ministry of National Education in Turkey
lowered English language teaching as a foreign language from 4 thgrade to 2ndgrade level in 2013
(Kırkgöz, Çelik & Arıkan, 2016). The aim of this decision can be evaluated as a key factor to
familiarizing students with the nature of English at as early an age as possible.
1.1 English for Specific Purposes (ESP)
Since the 1960s, English for Specific Purposes (ESP) has gradually come to develop as one of the
most significant fields of English as a Foreign Language (EFL) (Marzá, 2012). Anthony (1997), states
that some people define ESP basically as the teaching of English for any kind of aim which can be
classified while others particularly portray it in a way that ESP is applied "in academic studies or the
teaching of English for vocational or professional purposes" (pp. 9-10). From these statements, it is
clear that ESP is referred to as the teaching of English in any conceptually and practically narrowed
context that addresses to the learners' needs. Mackay and Mountford (1978, p. 2) point out that "ESP
is generally used to refer to the teaching of English for a utilitarian purpose." Paltridge and Starfield
(2013) underline ESP as "the use of English in a particular domain" (p. 2).
1.2. A Brief History of ESP
Being one of the most efficient books in the field on ESP, The Handbook of English for Specific
Purposes by the editors Paltridge and Starfield (2013) enables readers to gain essential information
on what ESP is. They categorize the history of ESP into three sections, one of which is the early years
from 1962 to 1981 which came into existence in the years after World War II. During that period, the
main domain of ESP was science and technology. That concern over ESP can easily be understood
when the Cold War between the Soviet Union and the USA is taken into consideration as science and
technology were the two main areas that those states wanted to ace in. This situation led to the rise
of the language of science.
The next period is between 1981 and 1990 when needs assessment, genre, and rhetorical
concepts started to gain popularity. Paltridge and Starfield (2013) accentuate that science and
technology continued to stay dominant in ESP although new concepts appeared in the field. The last
period is the modern age of 1990 to 2011, during which new international journals came out and some
important figures contributed to ESP.
1.3. Needs Analysis
According to Richards (2001), needs can be described as the gap between a learner’s existing
talents and the learning outcomes that s/he is supposed to get. Needs analysis is a process that
gathers information. Thus, determining the needs analysis before a program is applied in an
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educational context is vital to educators and those in the field in order to gain insight into what is
needed to prepare a healthy and realistic curriculum that satisfies the stakeholders. The key point of
needs analysis is that it aims to determine the needs. In parallel with this statement, Nunan (1999)
suggests that courses ought to be designed to address to students, instead of fitting students to
courses. As regards Nunan's view, needs analysis is simply attributable to ESP as ESP covers the specific
needs of the students. Basturkmen (1998) defines needs analysis as “identification of difficulties and
standard situations by observation of participants functioning in a target situation in conjunction with
interviews and questionnaires” (p. 1). Brindley (1989) claims that needs analysis offers a difference
between the target needs and learning needs of the students. Target needs an address to what the
learners need to do in the target situation while learning needs are “what the learner needs to do to
learn” (Akbulut, 2016, p. 186).
1.4. Importance of Needs Analysis
A needs analysis is a system that aims to evaluate and assess the specific and general needs of
students. Considered a research area after the early 1970s, needs analysis has been attached more
importance than before. The reason for this reality would be seen clearly as the need for particular
and general linguistic requirements necessitates the improvement of new teaching styles. Richards
and Rogers (1986) state that needs analysis is interested in finding out language needs that can be
seen in setting goals and objectives in a language program. These needs can be identified and then
benefited the utmost advantages of students. As people in different institutes have different needs,
a needs analysis is of a key factor as to what kinds of techniques should be applied when providing
teaching services to the students in need. The current study sets out to identify the general and
specific needs of the students through these perspectives.
This study aims to investigate the English language learning needs of students who take the ESP
course at Faculty of Economics and Administrative Sciences (FEAS), Çukurova University. Moreover,
this study is conducted to reveal second-year students' learning needs on ESP at Political Science and
International Relations Department of the FEAS. The main domain of this study is linked to second
year undergraduate students who follow their courses under Political Science and International
Relations during 2019-2020 Academic Year.
This study sets out to find answers to the following question:
1. What are the students' learning needs in terms of learning ESP at the Political Science and
International Relations department?
2. Methodology
2.1. Participants and Instruments
This study was carried out in the 2019-2020 Academic Year in the Fall Semester at Çukurova
University in Adana, Turkey. Since Political Science and International Relations Department in the
Faculty of Political Science at Çukurova University has been scarcely researched in terms of ESP,
needs analysis and ESP syllabus design, it was important to carry out this research in order to get the
valuable data to conduct the current study. In the first phase, the language program was evaluated
to understand whether it was effective in meeting learner needs and expectations. After this
evaluation, the researchers examined participants' needs and perceptions regarding to have ESP
syllabus and their views on how to design an appropriate syllabus.
The stakeholders in the study consisted of two different categories: The first category was
formed of 24 under-graduate students who had taken ESP course and one English instructor who gave
ESP course. These participants had the interview. The participants, who were students of Political
Science and International Relations Department at Çukurova University, and had ages ranging from
20 to 30 years, were chosen through convenience sampling because the accessibility of the
participants was easy (Sedgwick, 2013). The second category included 97 under-graduate students,
51 of whom were male and 46 female who attended ESP courses in their second year in 2019-2020
Academic Year and they were asked to respond to questionnaires. ESP was taught as a compulsory
course for those in the Political Science and International Relations department at Çukurova
University.
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In this study, mixed-method research was employed to investigate students' learning needs for
ESP, the challenges and the problems that the students of the international relations encounter in
ESP, and to determine whether ESP classes at the Faculty of Economics and Administrative Sciences
meet the students' learning needs or not, because this research method supplies a tool for the
researcher to combine the strong and weak points of both approaches to have a greater level of
understanding about research problems than one approach alone.
2.2. Interviews
Creswell (2012) points out that interviews are utilized in qualitative studies when researchers
ask questions to many participants, record and analyse their replies. Wahi, O'Neill, and Chapman
(2013) indicate that interviews permit participants to convey their attitudes, understanding, and
approaches. Moreover, semi-structured interviews supply additional time for researchers to prepare
the respondents psychologically and mentally to collect data about the investigated subjects.
Semi-structured interviews were applied in this study to collect textual information for the
qualitative part of the research. The interview questions were developed with the same
methodological orientation conforming to program evaluation and need analysis. Face-to-face
interviews, ranging in length from 20 to 30 minutes, were conducted in the interviewees' mother
tongue so that they could express their insights and experiences clearly. The interview questions were
designed to reveal second year undergraduate students' learning perspectives on ESP at the Political
Science and International Relations department students, who were asked five open-ended questions
to discover the present situation needs of the subjects (see Appendix 4). The researcher designated
these questions to understand the research problem that led to the study. The questions specified
the stated purpose of the study. The data was gathered through the answers to these questions.
The data was collected through questionnaires and interviews to combine the data and to get
an explication of the data. Since different means of information gathering in qualitative and
quantitative studies advance the validity and dependability of the data, in this study, the qualitative
data was collected through interviews and the quantitative data was collected through closed-ended
questionnaires. The questionnaires were responded by the participants in the aforementioned
department. Besides, semi-structured interviews were carried out with both the instructors in the
FEAS Department and students to collect detailed data. The questionnaires and interview questions
were designed according to research questions and objectives of the research.
3. Results, Discussions and Suggestions
The research question unearths the answers about what the students' learning needs are in terms
of learning English for Specific Purposes at the Political Science and International Relations
department. Through this question, it is aimed to find out the learning needs of the Political Science
and International Relations Department Students at Çukurova University in terms of learning ESP.
Qualitative and quantitative data were analyzed to get the information for the first research question.
Descriptive statistics were applied to calculate mean and standard deviation for 13 items in the
questionnaire.
Table 1 below indicates results regarding the opinions of the students for the needs assessment
of the ESP.
Table 1. Results Regarding the Opinions of the Students for the Needs Assessment of the ESP
No

Items

Mean

1

I prefer learning English because English is a national and international
language.
I need to be proficient in the Professional English used in the field of
International Relations so that I can easily find a job in my field.
I am satisfied with my English proficiency in my field.
Knowing English is the most important thing for finding a job in my field.
I want to learn English to do better research in the field of International
Relations.
I need to improve my English communication skills in the field of International
Relations and increase my literacy in this field.

4,05

Std.
Deviation
,99

4,26

,97

4,19
4,06
4,24

,90
1,05
,97

4,13

1,02

2
3
4
5
6
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7
8
9
10
11
12
13

There must be a relation between what I am taught in English for International
Relations and what I need to achieve.
I am pleased with the information provided by the courses of General English
and the Professional English courses in my field.
I will benefit from an English textbook related to my field more than the general
English lessons/ textbooks teach me.
The program offered must meet our needs and expectations in the field of
International Relations English.
The instructors giving the Professional English course was not proficient in the
field.
Course materials should adequately define the competencies required for the
field of English.
Course materials should increase our motivation and our participation in the
class.

4,14

,93

4,09

,96

4,20

,95

4,14

1,08

4,18

1,00

4,15

,93

4,18

1,03

Table 1 describes the needs of participants concerning their needs in ESP and it is clear that all
the above items represent high means out of 5. As indicated in the items two and eight in the table
below, participants want to learn English to do better research (4,26) and be proficient in ESP to find
a job in the field of International Relations (4,24). On the other hand, item one (4,05) and four has
the least mean (4,06). The participants expressed disagreement for the items one (4,05) and four
with the lowest mean (4,06). Also, they stated they need more proficient ESP instructors in terms of
Professional English. As for course materials, they need materials that adequately define the
competencies required for the field English and which increase students’ motivation and participation
in the class.
Concerning the research question which asked participants' opinions about their learning needs
and how important ESP is in terms of studying in their field, all participants (P) agreed on the
importance of knowing ESP for doing better research in the field of International Relations. Below are
the excerpts reflecting participants’ views.
Excerpt 1:
Undoubtedly, we can say that knowing a foreign language has become an imperative for
human beings in the globalizing world. I want to read more articles to get different
perspectives about globalization and International Relations written by the well-known
academicians in our field without encountering any problem related to understanding the
targeted language. (P1)
Excerpt 2:
Today, thanks to the Internet, we can access information around the world very quickly,
and it has not been overlooked that real quality information is in English. The results of your
searches in Turkish, even for a small amount of information, are as small as a drop in addition
to your search results in English. In other words, the content of more than 80% of web pages
on the Internet is in English. Therefore, I think it is important to know ESP so that I can
access different information about my field. (P2)
Although most of the interviewees had similar opinion about learning needs in terms of ESP, two
participants had indicated different learning needs. They stated that they need to learn ESP to study
abroad through Erasmus+ Program.
Excerpt 3:
In my opinion, if you want to study abroad at least one term during your university
education, you should know academic English that your department requires; otherwise, you
have real difficulty in understanding and following the lesson when you study at the other
university in a different country. (P3)
Excerpt 4:
I want to study at a university abroad with Erasmus in the third grade. I have no problem
expressing myself in English in daily speaking, but I cannot say that I have the same
proficiency in speaking English academically in my field. I want to improve myself about ESP
before I go abroad and while I am there. I feel insufficient in English when I see how much
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the students who come to our department from another country with the Erasmus program
improve themselves. You know more than half of the courses in our department are in
English. (P4)
Similar interview questions were directed to the ESP instructor (I). She mentioned that the
students needed to prepare not only for the international exams but for the national exams like the
exam for Foreign Language Placement Test (YDS). Below is the instructor’s opinion about students’
learning needs.
Excerpt 5:
Department had had Freshmen English Courses when I first came to teach at this faculty
after teaching tertiary level students for 18 years. The book used for this course was a B2
level general English course book. After talking to some instructors and giving needs analysis
survey in my first classes with freshmen students, I decided to vocational English. I talked to
several English instructors from different cities in Turkey and abroad and learned what books
they used in Vocational English Courses and got Business English Specimen from several
publishers. I decided to use market leader upper-intermediate business book since it was full
of general academic vocabulary, which students would need to know for standardized tests
like YDS. The book also had business scenarios that required students to role-play in different
settings in their field. After a two-semester tertiary education student, students were
reluctant to learn "more English", as they put it. (I1)
The research question aimed to identify the learning needs of the Political Science and
International Relations Department students in ESP. Qualitative and quantitative data were analyzed
to get the information for the first research question.
As evidenced from the mean score values to items (1-13) in the questionnaire, the participants
expressed high level of agreement in relation to their learning needs. The participants believed that
they learn English “because English is a national and international language” (4,05), “to be proficient
in the professional English used in the field of International Relations (4,26), “to do better research
(4,26), “to find a job in their specific field” (4,24), and to improve my English communication skills
in the field of International Relations to help them increase their literacy in this field” (4,13).
As for the participants’ perceptions of their needs in terms of course materials, they believed
that they will benefit “from an English textbook related to their field more than the general English
lessons/textbooks. The participants also highly agreed that the “course materials should adequately
define the competencies required for the field of English” (4,15), and that “course materials should
increase their motivation and participation in the class” (4,18).
The participants’ responses to interview questions supported findings from the questionnaire in
that all participants interviewed agreed that knowing ESP is important for them to do better research
in their specific field, and they need to learn ESP for various purposes including studying abroad.
When the ESP instructor is directed similar questions to elicit her opinions about students’ learning
needs, she mentioned that the students need to prepare not only for the international exams but for
the national exams administered in English. She reported that after consulting several instructors
teaching similar courses, she decided to use Market Leader Upper-Intermediate Business Book which
contained general academic vocabulary, as well as business scenarios that required students to roleplay in different settings. She also thought that the book would prepare students for standardized
tests.
Findings obtained from this part of the study seems to suggest that students participating in this
study are well aware of their learning needs and they have clear expectations from the ESP course.
This finding supports Hutchinson and Water’s (1997) argument that ESP learners, who generally tend
to be adults, are well aware of their learning needs and lacks, and they have clear expectations from
the course.
Based on the findings of the study, two main implications are offered for ESP instructors, ESP
course designers, and ESP materials writers.
Needs analysis is of great significance in designing an ESP program as it brings to light valuable
information about the needs, lacks and expectations of leaners and the difficulties that learners may
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experience, as revealed from the present study. Long (2005) highlights the critical role of needs
analysis by stating that “every language course should be considered a course for specific purposes,
varying only (and considerably, to be sure) in the precision with which learner needs can be specified”
(p. 1). Therefore, conducting needs analysis and course evaluation should be continuous, and it should
be done at regular intervals.
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Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Üniversitelerin Kur Uygulamaları
Doç. Dr. Serpil ÖZDEMİR, Bartın Üniversitesi, serpilozdemir34@gmail.com
Özet: Bugün Türkiye’de 120 üniversitenin Türkçe öğretim merkezlerinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
yapılmaktadır. Bu üniversitelerde kurların eşit sürelerde tamamlanması, kur düzeyi aralıklarının eşit olması, kur
atlamak için gerekli en az puanın her üniversitede aynı olması, derslere başlamak için bütün üniversitelerin aynı
dil seviyesinde öğrenci kabul etmesi beklenir. Çünkü öğrenci bir üniversiteden aldığı yeterlik sertifikası ile başka
bir üniversiteye kayıt yapabilmektedir. Bu araştırma yabancı dil olarak Türkçe öğreten üniversitelerin kur
uygulamalarını betimleyerek bir standardın olup olmadığını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Doküman
incelemesi yöntemiyle yapılan araştırmanın veri kaynağı üniversitelerin internet siteleridir. Amaçlı örnekleme
yöntemlerinden aykırı durum örneklemesi yöntemiyle örneklem alınmıştır. Verilere alt problemler doğrultusunda
betimsel analiz uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda üniversitelerin A1-C1 düzeylerinde toplam kur
saatlerinin 480 ile 960 arasında değiştiği, kur düzeylerini gösteren aralıklarının eşit olmadığı, kur sınavlarında dil
becerileri için alt sınırlar belirledikleri, ancak bazı üniversitelerin belirlenen alt sınırları uygulamadıkları, ön
lisans/lisans derslerine başlamak için gerekli düzeyin B1-C1 aralığında değiştiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar
doğrultusunda şu öneriler geliştirilmiştir: Kur sınavlarında dil becerilerinin her birinden en düşük başarı düzeyi
dikkate alınmalıdır. Kurların toplam ders saatleri standart olmalıdır. Yabancı dil olarak Türkçe öğretim
uygulamalarını standartlaştırmaya yönelik akreditasyon çalışmaları yapılmalıdır. Standart bir Türkçe yeterlik
sınavı geliştirilmelidir.
Anahtar Sözcükler: Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, Dil düzeyleri, Kur saatleri, Düzey aralıkları, Dil
becerileri başarı puanı.

Level Applications of Universities Teaching Turkish as a Foreign Language
Abstract: Today, 120 university teaching Turkish as a foreign language in the Turkish education centers in
Turkey. At these universities, it is expected that the levels are completed in equal periods, the levels have equal
minimum and maximum points, the minimum score required for skipping levels is the same in every university,
and all universities will accept students at the same language level to start the courses. Because students can
enroll in another university with the qualification certificate received from a university. This research was carried
out to describe the level practices of institutions teaching Turkish as a foreign language and to determine whether
there is a standard in the practices. The research was carried out with the method of document analysis and the
data source of the research is the websites of universities. Sampling was taken with contrary case sampling
method which is one of the purposeful sampling methods. Descriptive analysis was conducted to the data in
accordance with the sub-problems. the language level ranges of the universities are not equal, universities set
lower limits for language skills in their level exams, but some universities did not apply the determined lower
limits and the level required to start associate / undergraduate courses of universities varies in the range of B1C1. In line with these results, the following suggestions have been developed: The lowest level of success in each
of the language skills should be taken into account in the level exams. Total course hours should be standard.
Accreditation studies should be conducted to standardize Turkish teaching practices as a foreign language. A
standard Turkish proficiency exam should be developed.
Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Language levels, Course hours, Level ranges, Language
skills achievement score.
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1. Giriş
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde Türkçe öğretim merkezleri (TÖMER) önemli bir görev
üstlenmiştir. Yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancı dil olarak Türkçe öğretimi üzerine
akademik araştırmalar yapmak, materyaller hazırlamak; seviye belirleme, kur sınavları ve Türkçe
yeterlik sınavları yapmak TÖMER’lerin görevler arasında sayılabilir. Bu merkezlerde Türkçe öğrenen
yabancı öğrenciler Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında yerleştikleri programın derslerini takip
etmektedirler.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na uygun olarak temel,
orta ve ileri düzeylerde yürütülmektedir. Her düzey kendi içinde iki basamaktan oluşmaktadır.
Türkçeyi hiç bilmeyenler ya da çok az bilenler için temel düzeyde A1 (giriş/keşif), A2 (temel
gereksinim); temel düzeyi tamamlayanlar için orta düzeyde B1 (eşik düzey), B2 (bağımsız düzey); orta
düzeyi tamamlayanlar için C1 (özerk dil kullanıcısı) ve C2 (ustalık) seviyelerine göre dersler
yapılandırılmıştır. A1 düzeyindeki öğrenci, günlük hayatta, basit cümlelerle iletişim kurabilir, kendini
veya başkasını tanıtabilir. A2 düzeyinde yakın çevre ve günlük konularla ilgili basit cümlelerle iletişim
kurabilir. B1 düzeyinde basit ve bağlantılı cümleler kurarak yaşadığı olayları anlatabilir. B2 düzeyinde
zor metinlerin ana fikrini anlayabilir, alanıyla ilgili terimleri bilir ve bu terimleri kullanarak bir konuda
düşüncelerini akıcı ve ayrıntılı şekilde ifade edebilir. C1 düzeyinde uzun ve karmaşık metinleri
anlayabilir ve özetleyebilir. Zorlanmadan akıcı ve hızlı bir şekilde kendini ifade edebilir. Dili toplumsal
ve mesleki hayatında etkili bir şekilde kullanabilir. C2 düzeyinde sözlü ve yazılı dili zorlanmadan
anlayabilir, uzmanlık alanında ve yazınsal alanda zor metinleri anlayabilir, kendini anında ve akıcı
şekilde ifade edebilir (Gültekin ve Melanlıoğlu, 2017).
Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek için yabancı öğrencilerin ön lisans/lisans
programlarına devam edebilmeleri için en az orta düzeyde, lisansüstü eğitim programları için ileri
düzeyde Türkçe bilmeleri gerekmektedir. Yabancı öğrencilerin dil bakımından güçlük çekmemesi için
dil seviyesini belirleyen seviye tespit sınavlarının bütün kurumlarda standart ölçme araçları ile
yapılması, kur sınavlarında ve yeterlik sınavlarında alınan puanların aynı bilgi düzeyini ifade etmesi
önemlidir. Seviye tespit sınavı yabancı öğrencilerin dil düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmaktadır.
Bu sınav sonucunda öğrencilerin dil düzeyleri eğitim almaya uygunsa hazırlık kurslarından muaf
olurlar, seviyesi uygun değilse düzeyine uygun bir kura devam etmesi sağlanır. Kur sınavı bir kuru
başarıyla tamamlayan kursiyerin, bir üst kura geçip geçemeyeceğini belirlemek amacıyla yapılan
sınavdır. Yeterlik sınavı Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı’na göre öğrencinin seviyesini belirleyen
ve bu seviyeyi sertifikayla belgeleyen sınavdır.
Bugün Türkiye’de 120 üniversitenin Türkçe öğretim merkezlerinde yabancı dil olarak Türkçe
öğretilmektedir. Bakır (2014) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de yabancılara Türkçe öğreten 63
merkez belirlenmiştir. Boylu ve Başar (2016) tarafından yapılan araştırmada Türkiye’de etkin olarak
üniversite bünyesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi yapan merkez sayısı 85 olarak belirlenmiştir.
2016’dan bugüne yabancı dil olarak Türkçe öğreten merkezlerin sayısında ciddi bir artış
görülmektedir. Bunda üniversitelerin uluslararasılaşmaya önem vermesinin, yabancı dil olarak Türkçe
öğrenmek isteyenlerin artmasının, Yunus Emre Enstitüsü’nün yabancı öğrenci sınavlarını (YÖS) yurt
dışında yapabilmesinin, Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde kazanılan birikimin önemli
payı olduğu söylenebilir. Bu çerçevede “120 üniversitede yapılan yabancı dil olarak Türkçe öğretiminin
standartları var mıdır?” sorusu akla gelmektedir. Aynı seviyede belgesi olan farklı üniversitelerdeki
öğrencilerin Türkçeyi aynı düzeyde bilmesi beklenir. Bunu sağlamak için de kurların eşit sürelerde
tamamlanması, kur sınavlarında başarı aralığının eşit olması, kur atlamak için gerekli en az puanın
her üniversitede aynı olması, derslere başlamak için bütün üniversitelerin aynı dil seviyesinde öğrenci
kabul etmesi, standart ölçme araçlarının kullanılması, öğretim programının bütün üniversitelerde aynı
içerikte olması gibi pek çok değişkenden söz edilebilir.
Alanyazın incelendiğinde yabancı dil olarak Türkçe öğreten kurumların kur uygulamalarında
standart olmadığı görülmektedir. Boylu ve Başar (2016, 320), Türkçe öğretim merkezlerinin kur
saatleri arasında ciddi farklılıkların olduğunu, seviye tespit sınavı (STS), Türkçe yeterlik sınavı (TYS),
düzey belirleme sınavı (DBS) ve kur sınavlarının standart olmadığını belirlemişlerdir. Durmuş (2013,
212-222), Türkçenin yabancılara öğretimi alanında ölçünlü Türkçe yeterlilik ve düzey belirleme
sınavları bakımından önemli bir boşluk olduğunu ve böyle bir sınavı hazırlayabilecek nitelikte kurumsal
bir yapının olmadığını belirtmektedir. Durmuş (2013) tarafından yapılan araştırma ile aynı yılda Yunus
Emre Enstitüsü (YEE) Türkçe yeterlik sınavlarına bir standart getirme çalışmalarını başlatmıştır.
278

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)
Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) hazırlanması konusunda Yunus Emre Enstitüsü ile işbirliğini kabul etmiş
üniversitelerin TÖMER’lerinde çalışan Türkçe okutmanları ve alanda uzman akademisyenler ile
Ankara’da bir “TYS Çalıştayı” düzenlenmiştir. Ancak bu sınavlar daha çok yurt dışında uygulanmakta,
YEE sınavları her kur için ayrı ayrı ücretlendirilerek satıldığı için yurt içinde çoğu merkez kendi sınavını
geliştirmektedir. Er, Biçer ve Bozkırlı (2012), yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunları
alan yazın doğrultusunda değerlendirerek Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde yararlanılabilecek
kaynakların yetersiz olduğunu, eğitim öğretim ortamı bağlamında yetersizlikler olduğunu, kullanılan
yöntem ve teknikler bakımından sıkıntılar bulunduğunu; alfabe farklılığından, öğretim elemanlarından
ve Türkçe öğretimi ile ilgili kurumlardan kaynaklanan sorunlar olduğunu belirlemişlerdir. Bu sorunlara
kur saatlerini ve sınavları da eklemek gerektiği görülmektedir. Yabancı dil olarak Türkçe öğretimi
oldukça hızlı gelişmelerin görüldüğü bir alan konumundadır. Bu araştırmada Türkiye’de yabancı dil
olarak Türkçe öğreten üniversitelerin kur uygulamalarının güncel görünümünü betimlemek
amaçlanmaktadır. Araştırmanın problem cümlesi “Türkiye’de yabancı dil olarak Türkçe öğreten
kurumların kur uygulamalarının görünümü nasıldır?” şeklinde belirlenmiştir. Konu şu alt problemlerle
ele alınmıştır:
1. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten kurumların kur saatleri nasıldır?
2. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten kurumların kur düzeyini belirten puan aralıkları nasıldır?
3. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten kurumların kur sınavlarında dil becerileri için kabul ettikleri
en düşük puan seviyesi ve kur atlamak için gerekli başarı puanları nasıldır?
4. Yabancı dil olarak Türkçe öğreten kurumlar lisans eğitimine hangi dil düzeyinde öğrenci kabul
etmektedir?
2. Yöntem
Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi ile yürütülmüştür. Doküman
analizi araştırılması hedeflenen olgu veya oldular hakkında bilgi içeren materyallerin analizini kapsar
(Yıldırım ve Şimşek, 2013, 217). Araştırmanın veri kaynaklarını üniversitelerin Türkçe öğretim merkezi
internet siteleri ve yönergeleri oluşturmaktadır. Veri analizi alt problemler çerçevesinde yapılmış ve
betimsel analiz yoluyla veriler analiz edilmiştir. Araştırmada en az/en çok kur saatleri, en düşük/en
yüksek kur puanları gibi farklılıklar incelendiği için amaçlı örnekleme yöntemlerinden aykırı durum
örneklemesi yapılmıştır. Birçok üniversitenin internet sitesinde araştırmanın alt problemlerine yer
veren bilgiler bulunmamaktadır. Bu nedenle internet sitesinde yeterli bilgi bulunan üniversiteler
incelenebilmiştir. Bunlar içinden maksimum çeşitliliğe ulaşıldığında veri toplama durdurulmuştur.
3. Bulgular
Araştırmanın birinci alt problemi yabancı dil olarak Türkçe öğreten kurumların kur saatlerinin
nasıl olduğunu belirlemeye yöneliktir. Konu ile ilgili bulgular Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Üniversitelerin Kur Saatleri
A1
A2
B1
B2
C1
C2

Anadolu Ü.
Ankara Ü.
Bartın Ü.
BilecikŞeyh
Edebali Ü.
Çanakkale Ü.
Çukurova Ü.
Fırat Ü.
İstanbul Ü.
İst. Aydın Ü.
Muş Alpaslan Ü.
Marmara Ü.
Pamukkale Ü.
Sakarya Ü.

Toplam

C2 Kuru
Hariç
Toplam

175
192
144
150

175
192
144
150

175
192
144
150

175
192
144
150

175
192
144
150

175
192
144
--

1050
1152
864
--

875
960
720
750

150
180
175
140
160
120
96
180
190

150
180
175
140
160
120
96
180
190

150
180
175
140
160
120
96
180
190

150
180
175
140
140
120
96
210
190

150
240
125
140
140
120
96
210
190

150
-125
140
-120
96
---

900
-950
840
-720
576
---

750
960
825
700
760
600
480
960
950

Türki
devlet
vd
farklı
mı?
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
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Kur saatleri bakımından üniversiteler incelendiğinde bazı üniversitelerin C2 kuruna yer verdiği
bazılarının yer vermediği görülmektedir. Üniversiteler arasında karşılaştırma yapabilmek için C2 kuru
haricindeki toplamları dikkate almakta fayda vardır. A1-C1 kurlarında toplam ders saatinin 480 ile 960
arasında değiştiği görülmektedir. En az ders saati olan üniversiteler sırasıyla Okan Üniversitesi (480
saat), Muş Alpaslan Üniversitesi (600 saat) ve İstanbul Üniversitesidir (700 saat). Ankara Üniversitesi,
Çukurova Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi 960 saat ile en uzun süreli derslerin verildiği
üniversiteler olarak dikkati çekmektedir. Türki devletlerden gelen öğrenciler ve diğer yabancı
öğrenciler için hiçbir üniversite farklı kur saatleri uygulamamaktadır.
Araştırmanın 2. alt problemi yabancı dil olarak Türkçe öğreten kurumların kur düzeyini belirten
puan aralıklarının nasıl olduğunu belirlemeyi amaçlamaktadır. Yapılan inceleme sonuçları Tablo 2’de
görülmektedir.
Tablo 2. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Üniversitelerin Kur Düzeyini Belirten Puanları
A1
A2
B1
B2
C1
Anadolu Ü.
30-39
40-49
50-59
60‒69
70‒88
Bartın Ü.
0-39
40-49
50-59
60-69
70-89
Bilecik Ş. E. Ü.
0-30
31-45
46-60
61-75
76-90
Çukurova Ü.
0-49
50-59
60-65
66-70
71-100
Fırat Ü.
0-30
31-45
46-60
61-75
76-90
İstanbul Ü.*
25-44
45-59
60-74
75-84
85-99
İst. Aydın Ü.
20-49
50-59
60-69
70-79
80-89
İzmir Kâtip Ç. Ü.
00-49
50-59
60-64
65-69
70-84
Niğde Ö. H. Ü.
0-39
40-59
60-69
70-79
80-100
Sakarya Ü.
0-35,99
36-49,99
50-69,99
70-84,99
85-100
Uludağ Ü.
0-30
31-59
60-69
70-79
80-99
Yalova Ü.
--55-64
65-74
75+

C2
89‒100
90-100
91-100
-91-100
100
90-100
85-100
--100
--

*İstanbul Üniversitesi 0 – 24 puan aralığını başarısız kabul ediyor.
Üniversitelerin kur düzeylerini gösteren puanlarda neredeyse hiçbir kur düzeyinde eşitlik
görünmemektedir. A1 kur puanlarının en alt düzeyleri 0 ile 30 arasında, en üst düzeyleri 30 ile 49
arasında değişiklik göstermektedir. A2 kur puanlarının en alt düzeyleri 31 ile 59 arasındadır. Oysa 59
puan alan bir öğrenci Anadolu Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fırat Üniversitesi,
Sakarya Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi Türkçe öğretim merkezlerinde B1 seviyesinde kura
yerleştirilebilir veya Türkçe yeterlik sertifikası alabilir. B1 düzeyinin taban puanları 46-60, tavan
puanları 59-74 arasında değişmektedir. İstanbul Üniversitesindeki sınavda 74 alan öğrenci B1 kuruna
yerleştirilir veya B1 düzeyinde yeterlik sertifikası alabilir görünmektedir. Oysa aynı puanı alan Anadolu
Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğrencileri C1 kuruna yerleşebilir
veya C1 düzeyinde Türkçe yeterlik sertifikasına sahip olabilir. C1 kuru özerk dil kullanıcısı düzeyinde
Türkçe bilmeyi ifade etmektedir, C1 kurunun taban puanları üniversiteler arasında 70 ile 85 arasında
değişmektedir.
Araştırmanın üçüncü alt problemi yabancı dil olarak Türkçe öğreten kurumların kur sınavlarında
dil becerileri için kabul ettikleri en düşük puan seviyesi olup olmadığını ve kur atlamak için gerekli
başarı puanlarını belirlemeye yöneliktir. Bütün kurumlar dört becerinin her birini en fazla 25 puanla
değerlendirmektedirler. En düşük puan konusunda bazı üniversitelerin alt sınır belirlemedikleri, bazı
üniversitelerin belirledikleri alt sınırlar olduğu, bunların üniversitelere göre farklılık gösterdiği
görülmüştür. Konu ile ilgili bulgular Tablo 3’te sunulmuştur.
Tablo 3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Üniversitelerin Kur Sınavlarında Dil Becerileri İçin Kabul Ettikleri En
Düşük Puan Seviyeleri ve Kur Atlamak İçin Gerekli Başarı Puanları
Dinleme
Konuşma
Okuma
Yazma
Dil
Taban Puan
Kur Atlama
Bilgisi
Zorunlu mu? Başarı Puanı
Anadolu Ü.
-Hayır
70
Ankara Ü.
15
9+6
15
15
-Evet
60
Bartın Ü.
10
10
10
10
-Evet
60
Bilecik Ş.E.Ü.
15
15
15
15
-Evet
60
Çukurova Ü.
12,5
12,5
12,5
12,5
-Hayır
60
İstanbul Ü.
15
15
15
15
Hayır
60
İst. Aydın Ü.
15
15
15
15
Evet
60
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İzm. K.Ç. Ü.
Muş Alpaslan Ü.
Niğde Ö.H.D.Ü.
NEVÜ TÖMER
Sakarya Ü.
Uludağ Ü.

Tüm becerilerin ortalaması
Tüm becerilerin ortalaması
20/15
20/15
20/10
Tüm becerilerin ortalaması
15
15
15
15
15
15

20/10
15
15

20/10
---

Hayır
Hayır
Hayır
Hayır
Evet

60
60
60
60
60
60

Tablo 3’te görüldüğü gibi İzmir Kâtip Çelebi, Muş Alpaslan, Nevşehir Üniversiteleri dil becerileri
için en düşük puan seviyesini dikkate almamaktadır, tüm becerilerin ortalamasını dikkate
almaktadırlar. Dil becerileri için en düşük puan seviyesi 25 üzerinden 10, 12,5 ve 15 puan olarak
belirlenmiştir. Ancak üniversitelerin yönergeleri incelendiğinde bazı üniversiteler en düşük puan ilan
etmekle birlikte dönem başarı puanı 60’ın üzerinde olan öğrencilerin beceri alanlarındaki puanlarının
üst kura geçmeye engel olmayacağını açıklamışlardır. Örneğin Çukurova Üniversitesi tabloda görülen
en düşük puanları istemekle birlikte “Dönem başarı puanı 60’ın üzerinde olan öğrencilerin beceri
alanlarındaki puanları üst kura geçmelerine engel olmaz.1” açıklaması yapmıştır. Bazı üniversiteler
ise dil becerileri için kabul ettikleri taban puanı alamayan öğrenciler bir tek beceride sorunluysa
sadece o beceriye yönelik bir sınav hakkı tanımakta eğer birden fazla beceriden taban puanı
alamamışsa kur tekrarı yaptırmaktadır. Örneğin Uludağ Üniversitesi TÖMER “Eğer tek bir dil
becerisinden geçerli not alamazsa o sınavı yenilenir. Ancak birden fazla dil becerisinde yeterli puanı
elde edemezse aynı kuru tekrar etmek zorundadır.2” şeklinde durumu açıklamaktadır.
Araştırmanın son alt problemi yabancı dil olarak Türkçe öğreten üniversitelerin lisans eğitimine
hangi dil düzeyinde öğrenci kabul ettiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Yabancı öğrencilerin lisans
eğitimine başlayabilmeleri için Türkçe yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Farklı
üniversitelerin bu sınavdan alınan hangi düzeydeki puanlarla öğrenci kabul ettikleri incelenmiştir.
Yapılan inceleme sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğreten Üniversitelerin Lisans Eğitimine Kabul Ettikleri Öğrencilerin Dil
Düzeyleri
A1
Anadolu Ü.
Bartın Ü.
Bilecik Ş.E.Ü.
Çanakkale Ü.
Çukurova Ü.
İstanbul Ü.
İst. Aydın Ü.
İzmir Kâtip Ç. Ü.
Muş Alpaslan Ü.

A2

B1

C1

C2

60p.
70p.
61p.
70p.
66p.
60p.
60p.
60p. Kendi
Öğrencisi
NEÜ TÖMER
öğrencisi 60

Nevşehir H. B. V.Ü.
Niğde Ö.H. D.Ü.
Sakarya Ü.
Uludağ Ü.

B2

70p.
70p. Kendi
öğrencisi değilse
NEÜ TÖMER
öğrencisi değilse
70

60p.
70p.
70p.

C1 düzeyine
çıkmak zorunlu
mu?
Hayır
-Hayır
-Hayır
Evet
Hayır
-Hayır
Hayır
Evet
Hayır
Hayır

Üniversitelerin lisans/önlisans programlarında derslere başlamak için B1-C1 düzeylerini kabul
ettikleri görülmektedir. Kur puanları standart olmadığı için üç kur düzeyi görülmekle birlikte puan
aralığı 60-70 arasında değişmektedir. İstanbul Üniversitesi3 eğitime başladıktan sonra en geç üçüncü
eğitim-öğretim yılının başında en az C1 düzeyine gelemeyen öğrencinin eğitime devam etmesine izin

1

https://tomer.cu.edu.tr/cu/ogretim-sistemi/kosullar

2

https://www.uludag.edu.tr/dosyalar/ulutomer/Y%C3%96NERGE.pdf

3

https://yos.istanbul.edu.tr/tr/content/kayit-asamasi/turkce-yeterlilik-duzeyi
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vermemektedir. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi4 ise mezun olana kadar Türkçe yeterlik düzeyinin
en az C1 düzeyine çıkmasını zorunlu tutmaktadır. Bu nedenle öğrencinin süreç içinde Türkçesini en
az C1 düzeyine yükselttiğini belgelemesi gerekmektedir. Diğer üniversitelerde derslere başladıktan
sonra dil düzeyinde bir gelişim olması şartı aranmamaktadır.
4. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Bu araştırma yabancı dil olarak Türkçe öğreten üniversitelerin kur uygulamalarını betimlemek ve
bu konuda standart uygulamaların olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Doküman analizi
yöntemiyle üniversitelerin internet siteleri incelenmiş ve alt problemler doğrultusunda veriler
betimlenmiştir. Yapılan inceleme sonucunda üniversitelerin A1-C1 düzeylerinde toplam kur saatlerinin
480 ile 960 arasında değiştiği, kur saatlerinin Türkî öğrenciler ve diğer öğrenciler için aynı olduğu, kur
düzeylerini gösteren aralıkların eşit olmadığı, kur sınavlarında dil becerileri için alt sınırlar
belirledikleri, ancak bazı üniversitelerin belirlenen alt sınırları uygulamadıkları, ön lisans/lisans
derslerine başlamak için gerekli düzeyin B1-C1 aralığında değiştiği belirlenmiştir. Bu belirlemelere
dayalı olarak üniversitelerin kur uygulamalarında standart olmadığı söylenebilir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerden 480 saat Türkçe dersi alan ile 960 saat Türkçe dersi
alanın Türkçe düzeylerinin aynı olması mümkün değildir. Bir dile maruz kalma, kullanım inceliklerini
örnekleri ile görme, dolayısıyla dilde akıcı olma Türkçe gibi eklemeli bir dilde uzun süre çalışmayı
gerektirmektedir. Öğrenenlerin farklı dil ailesinden olması daha uzun bir öğrenme süresi gerektirirken
aynı dil ailesinden olması daha kısa sürede Türkçe öğrenilmesini sağlayabilir. Köken ve yapı
bakımından dillerin yakın veya uzak oluşu dil öğrenmede güçlük yaratan bir unsurdur (Atilla, 2001).
Ancak yapılan incelemede Türkçe öğretim merkezlerinde öğrencilerin ana dillerinin Türkçeye yakın
olup olmadığının dikkate alınmadığı görülmüştür.
Kur puanları ölçütlerinde üniversiteler arasında hiçbir kur düzeyinde eşitlik olmadığı
belirlenmiştir. Üniversitelerde derslere başlamak için en az orta düzeyde Türkçe bilmek
gerekmektedir. Orta düzeyde B1 seviyesinin alt puanı 46 ile 60 arasında değişmektedir. B2 puanları
ise 60 ile 75 arasında değişmektedir. Bazı üniversiteler verdikleri sertifikalarda ilgili kur düzeyini
öğrencinin hangi puanla aldığını sertifikalarına yazarken bazıları yazmamaktadır. Bu durumda kur
başarı puanı düşük olan üniversiteden belge alan öğrenci bu sertifika ile kur puanını daha yüksek
belirleyen bir üniversitede derslere başlayabilir. Sonuç olarak öğrencilerin birbiri ile iletişiminde ve
dersleri anlamasında engeller kaçınılmazdır. Hatta öğrenciler ilgili üniversitenin istemiş olduğu Türkçe
yeterlik sertifikasını Türkçe öğrendiği merkezden alamadığı zaman Türkiye’de herhangi bir Türkçe
öğretim merkezinden alma yoluna gitmektedir (Boylu ve Başar, 2016, 320). Yapılan ölçümlerin
kullanımının uygunluğunun kuram ve kanıt ile desteklenmesi derecesine geçerlik denmektedir
(Bademci 2017, 64). Yabancılara Türkçe öğretimi alanında kur başarı aralıklarının gösterdiği farklılık
geçerlik probleminin bir göstergesidir.
Araştırmanın bir başka bulgusu kur sınavlarında dil becerileri için belirlenen alt sınırların
çeşitliliği ve bunların kur başarı puanı hesabında dikkate alınıp alınmadığı ile ilgilidir. Taban puan
belirlemeyen üniversiteler, taban puan belirleyen ve başarı puanında bunu dikkate alan üniversiteler,
belirlediği taban puanı başarı hesabında dikkate almayan üniversiteler olduğu görülmüştür. Dil;
dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin işlevsel bütünlüğünden oluşmaktadır. Ana işlevi,
iletişim kurmak olan dilin kullanımında bu dört temel beceriye her an ihtiyaç duyulmaktadır (Alyılmaz,
2018, 2460). Bu nedenle dil becerilerinde taban puanların olması ve başarı hesaplanırken öğrencinin
bu taban puanları alıp almadığı önemlidir.
Araştırma kapsamında üniversitelerin lisan/önlisans programlarında derslere başlamak için B1,
B2, C1 düzeylerini kabul ettiği belirlenmiştir. Kur puanı aralıkları standart olmadığı için üç kur düzeyi
görülmekle birlikte puan aralığı 60-70 arasında değişmektedir. İncelenen üniversiteler içinde İstanbul
Üniversitesi ve Ömer Halis Demir Üniversitesi süreç içinde öğrencinin C1 seviyesine geldiğini
belirlemesini beklemektedir, diğer üniversitelerde bu koşul yoktur. Türkçe yeterlik sınavından 60 puan

4

https://docplayer.biz.tr/116607298-T-c-nigde-omer-halisdemir-universitesi-on-lisans-ve-lisansduzeyinde-yurt-disindan-ogrenci-kabul-yonergesi.html
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alan öğrencinin lisans eğitiminde verilen dersleri anlamakta zorluk çekeceği, dilsel nedenlerle
öğrenmede eksiklerin olacağı bir gerçektir.
Araştırma çerçevesinde şu öneriler geliştirilmiştir:
Kurların toplam ders saatleri standart olmalıdır. Bu standartlar Türkî öğrenciler ve diğer yabancı
öğrenciler için ayrı ayrı belirlenebilir.
Kurların başarı aralıkları bütün üniversitelerde aynı olmalıdır.
Kur sınavlarında toplam puanlar bir dil becerisi zayıf olsa da öğrencinin üst kura geçmesine olanak
sağlamaktadır. Başarının belirlenmesinde dil becerilerinin her birinden en düşük başarı düzeyi dikkate
alınmalıdır.
Ön lisans ve lisans düzeyinde derslere başlayacak öğrencilerin Türkçe yeterlik puanları en az 70
olmalıdır. Daha az puanla başlayan öğrencilerin belli bir süre içinde Türkçe düzeylerini geliştirdiklerini
kanıtlamaları istenmelidir.
Yabancı dil olarak Türkçe öğretim uygulamalarının standartlaştırmasını sağlayacak bir
akreditasyon kurumu gereklidir. Yunus Emre Enstitüsü, TÖMER markasının sahibi olan Ankara
Üniversitesi veya bağımsız bir kurum bu konuda sorumluluk alabilir.
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Vilnius Üniversitesinde Okutulan Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitapları
Üzerine Bir Değerlendirme
Doç. Dr. Galina Mişkiniene, Vilnius Üniversitesi, galina.miskiniene@flf.vu.lt
Özet: Sovyet Birliği’nin dağılmasından sonra 1991–1992 öğretim yılında Vilnius Üniversitesinde seçmeli ders olarak
Türkçe öğretilmeye başlanmıştır. Vilnius Üniversitesine Türkiye’den ilk okutman Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği
aracılıyla 1993’te gelmiştir. 1997’de resmî olarak Vilnius Üniversitesi Türk Dili Merkezinin açılısı yapılmıştır. Vilnius
Üniversitesi Türk Dili Merkezi, Filoloji Fakültesi ile Doğu Bilimleri Merkezinde Türkçe eğitimi alan öğrencilere hizmet
veren bir kurumdur.
Vilnius Üniversitesi Filoloji Fakültesinde 2001 yılından itibaren Litvan Filolojisi ve Yabancı Diller (Türkçe) programı
bulunmaktadır. Bu programdaki derslerin yarısı Türkçe, yarısı Litvancadır. Bu bölüm öğrencilerine Türkçe öğretimi ile
ilgili derslerin yanında ilk yarıyıldan itibaren ‘Türk Kültürü ve Tarihi’, ‘Türkoloji’ye Giriş’, ‘İslamiyet’e Giriş’, ‘Türk
Dilinin Söz Dizimi’, ‘XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı’, ‘XX. Yüzyıl Türk Edebiyatı’, ‘Türk Dili Tarihi’, ‘Türk Dilinin Bugünkü
Durumu’ ve ‘Türkçeden Litvanyacaya, Litvanyacadan Türkçeye Tercüme’ gibi dersler verilmektedir. Bu programdaki
derslerde zaman zaman değişiklikler yapılabilmektedir.
Vilnius Üniversitesi Doğu Bilimleri Merkezine bağlı olarak 2007–2008 öğretim yılında açılan ‘Asya Araştırmaları
Türkoloji’ isimli programda ise Türkçe öğretimi ile ilgili derslerin yanında ‘Osmanlıca’, ‘Türkoloji’ye Giriş’, ‘İslamiyet’e
Giriş’, ‘Türk Kültürü’, Türk Edebiyatı’, ‘Türk Etnolojisi’, ‘Türk Tarihi ve Tarih Yazıcılığı’, ‘Orta Asya Kültürü’, ‘XX. Yüzyıl
Türk Siyasi Tarihi’, ‘Litvanya’daki Türk Toplulukları’, ‘İslam Sanatı’ gibi dersler verilmektedir. Bu programda da gerek
ders çeşitliliğinde gerekse ders kredilerinde ihtiyaca göre değişiklikler yapılabilmektedir.
Vilnius Üniversitesi bünyesinde yer alan bu iki bölümde de Türkçe öğretimine büyük önem verilmektedir. Bu iki
bölümdeki Türkçe öğretimi ile ilgili ders saatleri ve kredileri aynı değildir. Mesela Litvan Filolojisi ve Yabancı Diller
(Türkçe) programında okuyan öğrencilere dört yıl boyunca haftada 8-10 saat Türkçe öğretimi ile ilgili dersler
verilmektedir. Türkoloji Araştırmaları Bölümünde ise Türkçe öğretimi ile ilgili dersler üç yıl boyunca haftada 6–8 olarak
verilmektedir.
Litvanca ile aynı dil ailesinden olmayan Türkçenin Litvanya’da öğretilmesi sırasında farklı metotların
uygulanmasına ve metotlara uygun kaynak kitapların kullanılmasına ihtiyaç vardır. Vilnius Üniversitesinde yabancı dil
olarak Türkçe öğretimi programlarında, ilk olarak 1993’ten itibaren Mehmet Prof. Mehmet Hengirmen tarafından
hazırlanan ‘Türkçe öğreniyoruz (1–6)’ seti kullanılmaya başlanmıştır. Ardından “Hitit”, “Yeni Hitit”, “Orhun”, “Türkçe
Öğrenelim”, “Gökkuşağı”, “Yedi iklim” gibi kitaplar Türkçe öğretiminde kullanılmıştır.
Bu bildiride, Vilnius Üniversitesinde Türkçe öğretimi derslerinde kullanılan ders kitapları ile ilgili inceleme ve
değerlendirme yapacağız.
Anahtar Kelimeler: Vilnius Üniversitesi, Türkçe, Ders Kitabı, İnceleme

The Evaluation of Textbooks on Turkish Teaching to Foreigners at Vilnius
University
Abstract: After collapse of the Soviet Union, teaching of Turkish language began as an elective course at Vilnius University
in the academic year of 1991-1992.
With the help of Embassy of the Republic of Turkey lecturers from Turkey to Vilnius University arrived for the first time
in 1993.
In 1997, Vilnius University Turkish Language Center was officially opened. Vilnius University Turkish Language Center is
an institution that trains students who study Turkish at Faculty of Philology and Center of Oriental Sciences.
Lithuanian Philology and Foreign Language (Turkish) program has been taught at the Vilnius University Faculty of Philology
since 2001. Half of the courses in this program are conducted in Turkish and other half in Lithuanian. In addition to the Turkish
language lectures of this department, starting from the first semester, courses as “Turkish Culture and History”, “Introduction
to Turcology”, “Introduction to Islam”, “Turkish Language Syntax”, “Turkish Literature of 19th Century”, “Turkish Literature
of 21st Century”, “History of Turkish Language”, “Present Situation of Turkish Language” and “Translation from Turkish to
Lithuanian and from Lithuanian to Turkish” are taught as well. From time to time various changes can be made in this program.
In the Program of Asia (Turcology) Studies, which was opened in the 2007-2008 academic year by Vilnius University
Oriental Sciences Center, besides the Turkish language courses, “Ottoman Turkish”, “Introduction to Turcology”, “Introduction
to Islam”, “Turkish Culture”, “Turkish Literature”, “Turkish Ethnology”, “Turkish History and Historiography”, “Central Asian
Culture”, “Turkish Political History of 21st Century”, “Turkish Communities in Lithuania”, “Islamic Art” are taught. In this
program, changes can be made according to the needs of both course variety and course credits.
Great emphasis is placed on teaching Turkish in these two departments of Vilnius University. Course hours and credits
for teaching Turkish in these two departments are different. For example, the students of Lithuanian Philology and Foreign
Language (Turkish) program gets 8-10 hours of Turkish lessons a week for four years. In the Program of Asia (Turcology) Studies,
Turkish language courses are taught 6-8 hours per week for three years.
While teaching Turkish, the language from different language family than Lithuanian, there is a need to apply different
methods and use appropriate sources and textbooks in order to apply these methods. In the programs of Turkish as a foreign
language at Vilnius University, “Türkçe öğreniyoruz (1–6)” set of textbooks prepared by Mehmet Hengirmen has been used.
Other texbooks such as “Hitit”, “Yeni Hitit”, “Orhun”, “Türkçe Öğrenelim”, “Gökkuşağı”, “Yedi iklim” were used in Turkish
teaching as well.
In this paper, textbooks used in Turkish language teaching courses at Vilnius University will be examined and evaluated.
Keywords: Vilnius University, Turkish language, Textbooks, Examination
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1.Giriş
Sovyet Birliğinin dağılmasından sonra ilk defa 1991–1992 öğretim yılında Vilnius Üniversitesinde
seçmeli ders olarak Türkçe öğretilmeye başlanmıştır. Bu dönemde, Vilnius Üniversitesinde çalışan
Şarkiyatçı Prof. Dr. Fatima Eloyeva Türkçe derslerini vermişti. 1993 yılında ise Türkiye Büyükelçiliği
aracılığıyla Vilnius Üniversitesine Türkiye’den ilk okutman görevlendirilmiştir. 1997’de resmi olarak
Vilnius Üniversitesi Türk Dili Merkezinin açılışı yapılmıştır. Vilnius Üniversitesi Türk Dili Merkezi,
Filoloji Fakültesinde ve Doğu Bilimleri Merkezinde (kuruluş yılı 1993) Türkçe eğitimi alan öğrencilere
hizmet veren bir kurumdur.
Türk Dili Merkezinin açılışından (1997) hemen sonra Merkez kütüphanesi oluşturulması amacıyla
Türk Dilleri, Edebiyatı, Kültürü, Tarihi, Politikası ve İslam Diniyle ilgili kitapları Türkiye’den ve diğer
ülkelerden temin etmeye başlamıştır.. Merkez kütüphanesinde bulunan kitaplar genel katalog içinde
muhafaza edilmektedir.
Ayrıca 2010 yılında Vilnius Üniversitesi Şarkiyat Kitaplığı, Vilnius Üniversitesi Kütüphanesinde
(Universiteto sok. 3) kurulmuştur. Doğu Dilleri ve Türkçe belgeler açısından çok önemli kuruluşlardan
olan Vilnius Üniversitesi Kütüphanesi, Litvanya Ulusal Müzesi ve Litvanya Bilimler Akademisi Vrublevski
Kütüphanesinde pek çok belge muhafaza edilmektedir. 5. Bazı belgeler devlet arşivinde de
bulunmaktadır.
Önceleri seçmeli ders olarak verilen Türkçe dersinin yanında, 2000–2001 akademik yılında Sırpça
ve Hırvatça bölümlerinde okuyan öğrenciler için “İkinci Dil olarak Türkçe” isimli yıllık program
uygulanmaya başlamıştır. Aynı yıl “Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe)” isimli lisans eğitim
programı onaylanmıştır. Adı geçen programa yeni öğrenciler dört yılda bir kabul edilmektedir. 2008’de
Vilnius Üniversitesi Doğu Bilimleri Merkezi’nin sunduğu “Asya Araştırmaları Türkoloji” isimli programa
öğrenci kabulü onaylanmıştır.
Litvan Filolojisi ve Yabancı Diller (Türkçe) programdaki derslerin yarısı Türkçe, yarısı Litvancadır.
Bu bölüm öğrencilerine Türkçe öğretimi ile ilgili derslerin yanında ilk yarıyıldan itibaren ‘Türk Kültürü
ve Tarihi’, ‘Türkoloji’ye Giriş’, ‘İslamiyet’e Giriş’, ‘Türk Dilinin Söz Dizimi’, ‘XIX. Yüzyıl Türk
Edebiyatı’, ‘XX. Yüzyıl Türk Edebiyatı’, ‘Türk Dili Tarihi’, ‘Türk Dilinin Bugünkü Durumu’ ve
‘Türkçeden Litvanyacaya, Litvanyacadan Türkçeye Tercüme’ gibi dersler verilmektedir. Bu
programdaki derslerde zaman zaman değişiklikler yapılabilmektedir. Mesela, 2020/2021 öğretim
yılından itibaren programı kazanan öğrenciler, Türkçe öğretimi derslerinin yanında (haftada 10 saat)
‘Türk Kültürü ve Tarihi’, ‘Litvanya’daki Türk Toplukları: Litvanya Tatarları ve Litvanya Karayları’,
‘Türk Dili Tarihi’, ‘XIX. Yüzyıl Türk Edebiyatı’, ‘XX. Yüzyıl Türk Edebiyatı’ gibi dersler görmektedir.
‘Türkçeden Litvanyacaya, Litvanyacadan Türkçeye Tercüme’ dersi ise 4. sınıftaki programda olan
Genel Pratik derslerinde yer almaktadır.
Vilnius Üniversitesi Doğu Bilimleri Merkezine bağlı olarak 2007–2008 öğretim yılında açılan ‘Asya
Araştırmaları Türkoloji’ isimli programda ise Türkçe öğretimi ile ilgili derslerin yanında ‘Osmanlıca’,
‘Türkoloji’ye Giriş’, ‘İslamiyet’e Giriş’, ‘Türk Kültürü’, Türk Edebiyatı’, ‘Türk Etnolojisi’, ‘Türk Tarihi
ve Tarih Yazıcılığı’, ‘Orta Asya Kültürü’, ‘XX. Yüzyıl Türk Siyasi Tarihi’, ‘Litvanya’daki Türk
Toplulukları’, ‘İslam Sanatı’ gibi dersler verilmektedir. Bu programda da gerek ders çeşitliliğinde
gerekse ders kredilerinde ihtiyaca göre değişiklikler yapılabilmektedir.
Türkiye tarihini, Türk kültürünü ve dini anlayabilmek için Litvanya’daki öğrenciler Türkçeyi iyi
derecede bilmelidirler. Dil öğretiminin önemli unsurlarından birisi ders kitabıdır. Ders kitapları
yabancı dil öğretiminde büyük bir rol oynamaktadır. Hem öğrencilere hem öğretmenlere yardımcı olan
ders kitaplarında bulunan metin ve konuların dilin grameriyle beraber sıralanması çok önemlidir.
Bu bildiride, Vilnius Üniversitesinde Türkçe öğretimi derslerinde kullanılan ders kitapları ile ilgili
inceleme ve değerlendirme yapacağız. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi

5

Mişkiniene, Galina, “Vilnius Üniversitesi, Litvanya Ulusal Müzesi Ve Litvanya Bilimler Akademisi
Vrublevski Kütüphanesi Fonlarındaki Doğuya Ait Kaynaklar: Temel Özellikleri, Tanımlanması, Kataloglanması
Ve Kalıcılığı”. Ankara 2017 (baskıda).
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yöntemiyle yürütülmüştür. Yabancılara Türkçe öğretimi kitaplardan ‘Türkçe Öğreniyoruz’, ‘Hitit’,
‘Gökkuşağı Türkçe’ ve ‘Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’ A1 kitapları örneklem olarak seçilmiştir.
Araştırma sürecinde ders kitapları konu içi ve verilen gramer özellikleri bakımından incelenmiştir.
İncelediğimiz kitapların Litvanya’daki Türkçe öğrencilerine ne derecede uygun oldukları sorusunu
cevaplamaya çalışacağız.
2.Vilnius Üniversitesinde Yabancılara Okutulan Ders Kitapları
Vilnius Üniversitesinde yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programlarında, ilk olarak 1993’ten
itibaren Prof. Mehmet Hengirmen tarafından hazırlanan ‘Türkçe Öğreniyoruz (1–6)’ seti kullanılmaya
başlanmıştır. Ardından “Hitit”, “Yeni Hitit”, “Orhun”, “Türkçe Öğrenelim”, “Gökkuşağı”, “Yedi İklim”
gibi kitaplar Türkçe öğretiminde kullanılmıştır.
‘Türkçe Öğreniyoruz’ altı ciltten oluşmaktadır. 1–3. ciltlerde konular yanında dil bilgisi yer
almaktadır. 4–6. ciltler ise sadece Kültür, Fen, Sosyal Bilimlerden örnek metinlerden oluşmaktadır.
Türkçe Öğreniyoruz'a ait anahtar kitaplar, kasetler, slaytlar, dilbilgisi ve alıştırmaları anlatan video
filmleri vardır. Yabancılar için konuşma kılavuzu dizisi, Türkçe ve yabancı dil olarak Almanca,
İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Fince, Hollandaca, Macarca, Kazakça, Özbekçe, Romence,
İspanyolca’yı kapsamaktadır. Anahtar Kitaplara ise Türkçe ve yabancı dil olarak Almanca, İngilizce,
Fransızca, Arapça, Farsça, İtalyanca, Hollandaca, Japonca, Çince, Kazakça, Türkmence, İspanyolca,
Rusça dâhil edilmektedir. ‘Türkçe Öğreniyoruz’ A1 düzeyindeki ders kitabı 14 dersten oluşmaktadır.
Seti hazırlayan tarafından Türk kültürünün tanıtımına ağırlık verilmiştir. Yazara göre, bu kitabı
bitirenler üniversite öğrenimini sürdürebilecek düzeyde Türkçe öğrenir.
‘Hitit’ yabancılar için Türkçe öğretim seti Ankara Üniversitesi TÖMER tarafından hazırlanmış ve
3 farklı setten oluşmaktadır. İlk set A1 ve A2 düzeylerini kapsayan ders kitabı, çalışma kitabı, ses
CD’sinden; ikinci set B1 düzeylerini kapsayan ders kitabı, çalışma kitabı, ses CD’sinden ve üçüncü set
B2 ve C1düzeylerini kapsayan ders kitabı, çalışma kitabı, ses CD’sinden oluşmaktadır. ‘Hitit’ A1
düzeyindeki ders kitabı 16 üniteden oluşmaktadır.
Üniteler düzeye ve düzlemlere uygun metin türleri ile bezenmiş metinler, dört temel dil
becerisine (dinleme, konuşma, okuma, yazma) yönelik etkinlikler, alıştırmalar, görseller ve dil bilgisi
destek bölümleri içermektedir.
‘Gökkuşağı Türkçe’, Türkçeyi yeni öğrenenler için Tuncay Öztürk, Sezgin Akçay, Abdullah Yiğit,
Ercan Taşdemir ve S. Serkan Başak tarafından hazırlanmış ve 5 farklı setten oluşmaktadır. ‘Gökkuşağı
Türkçe’ setini hazırlayanlar, Ön Sözde yer alan ‘Bu Set, farklı algılama biçimlerine göre görsel, işitsel
ve kinestetik özelliklere sahip öğrenci kitlesinin çeşitliliğine uygun bir yaklaşımla hazırlanmıştır.
Böylece farklı kavrama düzeylerinin dil öğrenme becerileri de gözetilmiştir’ ifadeleriyle yeni seti
okuyuculara sunmuşlardır. ‘Gökkuşağı Türkçe’ A1 düzeyindeki ders kitabı 16 üniteden oluşmaktadır.
‘Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’ A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 düzeyindeki kitaplar 2018 yılda Yunus
Emre Enstitüsü tarafından hazırlanmıştır. Ders kitapları, çalışma kitapları, öğretmen kılavuz kitapları,
dinleme kitapçıkları ve ses CD'lerinden oluşan ‘Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’ A1’den C2’ye kadar
belirlenen düzeylere ulaştırmayı hedeflemektedir. ‘Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’ A1 düzeyindeki
ders kitabı 8 üniteden oluşmaktadır.
İncelediğimiz dört sette A1 düzeyindeki ders kitaplarında bulunan konu ve dilbilgisi bölümleri iki
tabloda değerlendirilmiştir.
Tablo 1. Dört sette incelediğimiz A1 düzeyindeki ders kitaplarında bulunan konular
‘Türkçe öğreniyoruz’
(165 s.)
1. Tanışma; Türkçe
Kursunda
2. İstasyonda; Bilet
Gişesinde; Erksin Hanım
Pazarda
3. Barış Bey; Saat Kaç?;
Kasapta

‘Hitit’ (199 s.)
1. Merhaba: Tanışma;
Sayılar; Telefon
Numaraları
2. Nereden… Nereye?
Karşılaşma; ÜlkeMilliyet-Dil
3. Ailemiz ve Şehrimiz:
Ailem; Öğrenci İşlerinde

‘Gökkuşağı Türkçe’
(135 s.)
1. Merhaba, adınız ne?
Tanışma
2. Nerelisiniz? Benim
Sınıfım
3. Bu ne? Sınıfımızdaki
Eşyalar

‘Yedi İklim Türkçe’
(191 s.)
1. Tanışma: Merhaba;
Nerelisiniz? KarşılaşmaSelamlaşma
2. Ailemiz: Ailem ve
ben; Evim; Adresim
3. Günlük Hayat: Saat
Kaçta? Ne Kadar? Kaç
Lira? Nerede? Ne Zaman?
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4. Trende; İstanbulAnkara Treni

4. Saat kaç? Maç Saat
Kaçta?

4. Çevrimiz: Bizim
Sokağımız; Ne? Nerede?
Bir Haftalık Planımız

5. Karşılama; Yolculuk
sonrası

4. Alış Veriş Saat Kaçta:
Markette; Arkadaş
Ziyareti; Tüketicinin
Dikkatine
5. Havalar nasıl?
Klinikte; Dedikodu

5. Eviniz kaç odalı?
Eviniz Nerede?

6. Kahvaltı,
Süpermarkette

6. Dün, Bugün: Hangi
Film; Film Gibi

6. Ahmet Bey neyiniz
oluyor? Benim Ailem

7. Mektup; Kartpostal;
Gülsevil doktorda; Şarkı

7. İnsanlar ve Yerler:
İstanbul’u Seviyorum;
Çırağan’ı Ziyaret;
Çırağan’da Öğle Yemeği;
İstanbul’u Dinliyorum
8. Neler Öğrendik?
Eşimle Nasıl Tanıştık?
Beş Yüz Milyar İster
misiniz? Zaman Tüneli
9. Haydi Tatile! Tatil;
Kuşadası’nda; İki Kardeş

7. Bugün Türkçe var mı?
Ders Programı

5. Meslekleri Tanıyalım;
Ne Olmak İstiyorsunuz?
Hobilerim
6. Ulaşım: Yolculuk
Nereye? Trafikte; Bugün
Hava Nasıl?
7. İletişim: Telefon;
Bilgisayar ve İnternet;
Yüz Yüze

8. Esen Hanımın Bir
günü; İş Saati
9. Fakültede; Fakülteye
Kayıt Dilekçesi; Henrike
yol soruyor
10. Bir Ziyaret;
Monika’nın Evi
11. Postanede; Anneler
Günü
12. Hikaye: Cahit Külebi;
Atasözleri; Deyimler
13. Bankada

14. Turizm Bürosunda;
Monika Bodrum’a gidiyor

10. Bir Varmış Bir
Yokmuş: Yeni Komşu
11. Sizce…: Karakolda;
Burada Ağaç Oldum;
Ayakkabı Mağazasında
12. Neyi Ne Kadar
Yapabilirsiniz? Doğan
Kardeş; Hediyelik Eşyalar
13. Kurallara Uymak:
Trafik Kuralları; Trafik
Canavarı Olmayın;
Davranış Biçimleri
14. Doğayla İç İçe
misiniz? Hafta Sonu
Tatili; Bir Gezegen
Doğuyor
15. Yaşamdan Alıntılar:
Gümrük Kontrolü;
Toplantıda…; Yatılı Okul;
Mektup
16. Neler Öğrendik?
Nasreddin Hoca;
Fıkraları; Piknik Planı

8. Ne iş yapıyorsunuz?
Hangi Mesleği Seçmek
İstiyorsunuz?

8. Tatil: Hafta Sonu; Yaz
Tatili; Bayram

9. Affedersiniz, okul
nerede? Özel Cumhuriyet
Lisesi Nerede?
10. Elmanın kilosu kaç
lira? Manavda
11. Marketten ne aldınız?
Fatma Hanımın Alışveriş
Planı
12. Yemeklerden ne
alırsınız? Lokantada
13. Yarın hava nasıl
olacak? Tatilde
14. Kaç beden gömlek
giyiyorsunuz? Giyim
Mağazasında
15. Kendinizi nasıl
hissediyorsunuz?
Muayene Odasında
16. Hayvanat bahçesine
gidelim mi? Ahmet Bey
ve Kızı Hayvanat
Bahçesinde

Tablo 2. Dört sette incelediğimiz A1 düzeyindeki kitaplarda bulunan dilbilgisi
‘Türkçe öğreniyoruz’
(165 s.)
1. Eylem çekimi: şimdiki
zaman; Ad durumu
ekleri: -e (-a), -de (-da),
-den (-dan); Ünlü
uyumu: i, ö, ü, a, ı, o, u
2. Ekeylem: -dir (-dür, dır, -dur); Çoğul eki: -ler
(-lar); Soru eki –mı (-mi,
-mu, -mü); Emir kipi:
gel. Gelme, al, alma;

‘Hitit’ (199 s.)
1. Alfabe; Bu ne? / Bu
kim? Bu …mI? Bulunma
durumu; Kaç? Burası
neresi
2. Şimdiki zaman; Ad
Durumu Ekleri (-Ao / DoAo / - DoAon); - DoAon
önce / sonra

‘Gökkuşağı Türkçe’
(135 s.)
1. Ünlü Uyumu; Şahıs
Zamirleri; İyelik Ekleri

‘Yedi İklim Türkçe’
(191 s.)
1. bu, şu, o, burası,
şurası, orası; mI? / değil;
var / yok; Bulunma Hali
Eki; Saylar; Çokluk Eki

2. Şimdiki Zaman;
Olumsuzluk Eki; Soru Eki
(mı?).

2. Ayrılma Hali Eki;
Belirtme Hali Eki;
Bulunma Hali Eki;
Yönelme Hali Eki; Dan
önce, -Dan sonra; Emir;
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Ünsüz: benzeşmesi: ç, f,
h, k, t, p, s, ş sesleri
3. –––

4. ile bağlacı: -le (-yle),
-la (-yla); Ad durum
ekleri: 1. Tamlayan
durumu: -in, (-ın, -ün, un), 2. Belirtme durumu:
-i (-ı, -u, -ü)
5. İyelik ekleri: -im, -,n,
-i, -imiz, -iniz, -leri; di’li geçmiş zaman:
geldim, buldum, gördüm
6. Belirtisiz ad
tamlaması: İlkokul
öğretmeni, Ankara
ekspresi; Belirtili ad
tamlaması: öğretmenin
paltosu, öğrencinin
çantası; Gelecek zaman:
geleceğim, gideceğim,
uyuyacağım, alacağım
7. –––

8. Ad durum ekleri: ev,
evi, eve, evden, evin;
Kişi zamirleri: ben, sen,
o, biz, siz, onlar: Soru
zamirleri: kim, kimler,
ne, neler; İşaret
zamirleri: bu, şu, o,
bunlar, şunlar, onlar
9. 1. –lı, (-li, -lu, -lü)
eki; 2. –lik, (-lık, -lük, luk) eki; İstek kipi: -a (e)
10. 1. hem …… hem
bağlacı, 2. ne …… ne
bağlacı; Geniş zaman: -r,
-ar (-er), -ır (-ir, -ur, ür) giderim, çalışırım,
görürüm, bilirim
11. -ip (-ıp, -üp, -up)
ulacı, 2. –meden (madan) ulacı
12. –––
13. 1. Ettirgen eylem
yapan ekler: -t, -dir, -ir.
–t: uyuttum, aratıyorum,
imzalatacağım,
okutuyor; -dir (-dır, dur, -dür), --tir (-tır, tur, -tür): diktireceğim,
çizdireceğim, ölçtürdüm,
yazdırıyor

Şahıs Zamirleri; Şimdiki
Zaman
3. Belirli Geçmiş Zaman;
-ile, -ylA; DAn önce, Dan sonra

3. İyelik Ekleri; -m Aok
iste-; Belirteli Ad
Tamlaması; Belirtisiz Ad
Tamlaması
4. Emir-İstek Kipi; Ne
zaman / Ne yapıyoruz?
Sıra Sayı Sıfatları;
Üleştirme Sayı Sıfatları;
Karşılaştırma

3. İşaret Zamirleri; Çoğul
Eki; Soru Zamirleri;
İsimlerde Olumsuzluk;
Emir Kipi
4. Geniş Zaman; Ünsüz
Yumuşaması

5. Ad Tümceleri; Sıfat
Ekleri; -ile; -lIok

5. Sayı Sıfatları; İsmin
Yalın Hali; İsmin
Bulunma Hali

5. İsim Tamlamaları

6. Belirli Geçmiş Zaman;
Ad Tümcelerinde Belirli
Geçmiş; -ki ilgeci;
Pekiştirme Sıfatları

6. Ek Fiil (-imek);
Yeterlik Fiili

6. -ki / -DAki; -(I)ncı

7. Geçişli ve Geçişsiz
Eylem; Belirtme Durumu

7. Görülen (-di’li)
Geçmiş Zaman; İsim
Tamlamaları

8. –––

8. Soru Sıfatları; Ünsüz
Uyumu; İlgi Zamiri;
Zamir ‘n’si

7. -A göre, bence; -Den
daha + sıfat:
Karşılaştırma; en + sıfat:
üstünlük; -Den beri / DIr
8. Genel tekrar

9. Gelecek Zaman; Ad
Tüm. Gelecek;
Karşılaştırma

9. İsmin Yönelme Hali;
İsmin Ayrılma Hali

10. Belirsiz Geçmiş
Zaman; Ad Tümcelerinde
Belirsiz Geçmiş; diye

10. İsmin Belirtme Hali;
Pekiştirme Sıfatları

11. -CoAo eki; -DoIor eki

11. Gelecek Zaman;
Vasıta Hali; İlgi Hali;
Eşitlik Hali
12. İstek Kipi

12. Geniş Zaman;
Yeterlilik Eylemi;
Bağlaçlar
13. Adlaştırma; Dolaylı
Anlatım; Adlaştırma (Ioş)

4. İyelik Ekleri; -Dan … A Kadar; Gelecek Zaman

13. Ek Fiilinin Görülen
Geçmiş Zamanı; Ek
Fiilinin Duyulan Geçmiş
Zamanı; Ek Fiilinin Dilek
Şart Kipi
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14. 1. Kadar ilgeci: - Ne
kadar paran var? – Yüz
lira kadar; 2. e kadar:
Adana’ya kadar, Kıbrıs’a
kadar, İskenderun’a
kadar

14. Ulaçlar

14. Duyulan Geçmiş
Zaman

15. Ulaçlar; -mAoktAo / mAok üzere; çünkü / için
/ bunun için / onun için
/ bu sebeple
16. –––

15. Gereklilik Kipi

16. Fiillerde Çatı

Dört sette A1 düzeyinde ders kitaplarında bulunan konular ve dilbilgisi aşağı yukarı aynıdır.
Konuların çoğu diyalog ve kısa hikâye üzerine yapılmıştır. Bunu gösterebilmek için her bir setten bir
konu alıp değerlendirebiliriz.
Seçtiğimiz konu olan ‘Saat Kaç?’, ‘Türkçe Öğreniyoruz’ kitabında ‘Barış Bey. Saat Kaç?’ başlığıyla
3. ünitede bulunmaktadır. Dilbilgisi verilmeden önce 34. sayfada ‘Barış Bey’ başlığıyla kısa bir hikâye
yer almaktadır. Hikâyede Barış Bey’in günü, Saat Kaçta Neler Yapıyor? şeklinde anlatılmaktadır.
Dilbilgisi konusu ise renkli resimlerle anlatılmıştır. Öğretmeninden yardım almazsa öğrenci tek başına
konuyu anlamakta zorluk çekmektedir (Bkz. Resim 1).
‘Hitit’ kitabında ise bu konu ‘Alış Veriş Saat Kaçta?’ başlığıyla geçiyor ve 4. ünitede
bulunmaktadır. Okuma metni ‘Bir gün nasıl geçiyor’, epeyce zor ve bu metni sadece grameri
anlattıktan sonra okutabiliriz. Dilbilgisi hem görsel hem şema şeklinde anlatılmıştır (Hitit 1, s. 48–49).
Saat kaç?

Saat kaçta? Ne zaman?

‘Gökkuşağı Türkçe’ setinde incelediğimiz konu ‘Saat Kaç? Maç Kaçta?’ başlığıyla 4. ünitede
bulunmaktadır. ‘Gökkuşağı Türkçe’ kitabı hakkında bir makalede şöyle bir değerlendirme
bulunmaktadır: ‘Metnin girişinde iki kişinin karşılaştığı anda kurabilecekleri muhtemel diyaloglar yer
almaktadır. Ancak görselde karşılaşma şeklinde bir durumun resmedilmediği görülmektedir. Resimdeki
kişiler önceden karşılaşmış veya buluşmuşlar da konuşarak bir yere gidiyormuş gibi betimlenmişlerdir.
Oysaki metinde Fatih ile Can’ın karşılaşmaları, Fatih’in Can’ı maça davet etmesi ve daha sonra
ayrılışları konu edilmektedir. Söz konusu bu içerikten hareketle görselde Fatih ile Can’ın
karşılaşmaları, merhabalaşmaları ve ayrılışları resmedilebilirdi. Görsel bu hâliyle sadece Can ile
Fatih’i somutlaştırma noktasında metne açıklık getirmektedir. Diğer yandan Can olduğu düşünülen
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sağdaki kişi, metinde Fatih’in teklifini kabul ediyorken, görselde reddediyormuş veya kararsızmış gibi
tasvir edilmiştir. Tüm bunlar metin ile görsel arasında bir bütünlüğün olduğunu söylemeyi
güçleştirmektedir’ (Şeref, Yılmaz 2013, 510–511). Bu değerlendirmeye katılıyoruz. Fakat renkli ve
etkileyici resimler arasında saklanmış dilbilgisini anlamak çok zor.
‘Yedi İklim Türkçe Öğretim Seti’nde ‘Saat Kaç?’ konusu, ‘Günlük Hayat: Saat Kaçta?’ başlığıyla 3.
ünitede yer almaktadır. Konuyla ilgili Dilbilgisi şema şeklinde anlatılmıştır (Bkz. Resim 2).
Dilbilgisinden sonra ‘Bilet Var mı?’ başlığıyla diyalog şeklinde bir metin yer almaktadır. Ardından
alıştırma ve ödevler gelmektedir.
Benzer şekilde her bir sette verilen konular ve dilbilgisi anlatılmaktadır. Fiil zamanlarından
Şimdiki, Belirli Geçmiş, Gelecek ve Geniş Zaman (bu zaman ‘Yedi İklim Türkçe’ hariç) A1 düzeyindeki
ders kitaplarında yer almaktadır. Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde İyelik Ekleri konusunun
anlatımına
dikkat
etmek
gerekir.
Türkçede
İyelik
Eklerini öğrenirken
öğrencilerin
karşılaştıkları zorlukları da bilmemiz gerekmektedir. Bu nedenle İyelik Ekleri konusunun 3. veya 4.
ünitede bulunması mantıklı ve daha faydalıdır. ‘Gökkuşağı Türkçe’ kitabında bu konuya 1. ünitede
rastlamaktayız.
Dört sette yer alan A1 düzeyindeki ders kitaplarının değerlendirmesini yaptıktan sonra bu
setlerden herhangi birinin alınarak yabancı öğrencilere tamamen uygulanmasının faydalı olmadığını
söyleyebiliriz. Yabancılara Türkçe öğretimi ile ilgili kitap ve setlerin daha çok Türkiye’de Türkçeyi
öğrenen yabancılara ve Orta Asya Türk Cumhuriyetlerindeki öğrencilere yönelik olması ve
merkezimize daha önceden bu kaynakların gönderilmiş olması Türkçe öğretiminde bazı zorlukları
karşımıza çıkarmaktadır. Bu zorlukları aşmak amacıyla kendimizce uygun gördüğümüz bazı metotları
uyguluyoruz.
Örnek
olarak,
daha
çok
birinci
sınıf
öğrencilerine
uygulanan
“Yoğunlaştırılmış/Hızlandırılmış” metodu verebiliriz. Yukarda bahsettiğimiz ve elimizde olan diğer
setlerdeki konu ve dilbilgisi bölümlerine dayanarak kendimize uygun bir öğretim programı kurduk.
3.Sonuç
Türkçe ile aynı dil ailesinden olmayan dillerin konuşulduğu ülkelerdeki öğrencilere yabancı dil
olarak Türkçenin öğretimi sırasında çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır. Bu nedenle her ülkede farklı
ihtiyaçlara göre hazırlanan ders ve çalışma kitapları ile video malzemeleri ve sözlüklere ihtiyaç vardır.
Bu malzemelerin Türkçe ile aynı dil ailesinden olmayan dillerin özelliklerine göre hazırlanması ve
farklı öğretim tekniklerinin uygulanması daha faydalı olacaktır.
19. yüzyılda Doğu Avrupa’nın çoğu yerinde Şarkiyat Merkezleri kurulurken Vilnius Üniversitesi
içerisinde de ayrı bir Doğu Dilleri Enstitüsü kurulması projeleri teklif edilmiş, fakat yeteri kadar uzman
olmadığı için bunun hemen gerçekleştirilmesi mümkün olamamıştır. Sonradan farklı sebeplerden
dolayı Vilnius Üniversitesinde 20. yüzyıla kadar böyle bir merkez kurulamamıştır (Mişkiniene 2011,
561–567). Polonya tarafından 1919 yılında işgal edilen Vilnius’ta 1930–1939 tarihleri arasında Doğu
Avrupa Araştırma Enstitüsünün içinde bir Siyaset Okulu kurulmuştur. Bu 3 yıllık öğretim süresine sahip
okulda Vilnius Üniversitesinde okuyan bazı öğrenciler de öğretim görmüştür. Bu okulda çalışan Seraya
Szapszal, kendisinin hazırladığı Türkçe ders kitabını kullanarak öğrencilere Türkçe dersi vermiştir
(Szapszal 1932). Doğu Avrupa Araştırma Enstitüsü bünyesinde açılan Siyaset Okulu’nun ‘Türk Dili
Öğretimi’ programında yer alan Türkçe dersler iki yılda toplam 240 saat olarak yapılıyordu. S.
Szapszal’a göre ilkokul öğrencileri için hazırlanmış Türkiye’den gönderilen ders kitapları buradaki
öğretim sürecine uygun değildi. Diğer taraftan liseler için hazırlanmış ders kitapları da çok karışık
olduğundan üslupbilim bakımından Türkçe öğrenmeye başlayanlara hiç faydalı olmayacaktı. Ayrıca
yüksek seviyedeki Türkler için hazırlanan ders kitaplarını yerli öğrencilere uygulamak çok zordu, çünkü
onların Türkçesi ‘tabula rasa’ydı (Szapszal 1932, 1). S. Szapszal’ın bu düşünceleri bugün de geçerlidir.
Doğu Avrupa Araştırma Enstitüsü 1939–1941 yıllarında kapatıldıktan sonra Vilnius’taki okullarda
1991 yılına kadar 50 yıl boyunca Doğu dilleriyle ilgili herhangi bir bölüm kurulmamıştır. Bu nedenle
2000 yılında yeni bir ‘Litvan Filolojisi ve Yabancı Dil (Türkçe)’ öğretim programı hazırlanınca
Türkiye’den getirilen ders kitaplarına dayanmaya karar verilmiştir. Elimizde olan kitaplardan 10
derslik hazırlık yapılmıştır. Her derste verdiğimiz konular Litvancaya tercüme edilmiş ve buna paralel
olarak Litvanca-Türkçe metinler banda alınmıştır. Bu sayede öğrenciler öğretilen metinleri her zaman
banttan dinleyebileceklerdir.
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Belarus, Gürcistan, Polonya, Rusya Federasyonu gibi ülkelerde çalışan meslektaşlarımız, ders
kitabı ve çalışma kitabı gibi yabancılara Türkçe öğretimi için gereken öğretim materyallerini eskiden
beri kendi ihtiyaçlarına göre hazırlamaktadırlar. Litvanya’da ise Türkçe öğretimi geleneği koptuğu için
bu tür materyalleri kısa sürede hazırlamak mümkün değildir. Bu nedenle bizler, Türkiye’de yabancılar
için hazırlanan ders kitapları başta olmak üzere elimizde bulunan diğer kaynakları değerlendirip
derslerimizde kullanmaya günümüzde de devam ediyoruz. Litvanca olarak birkaç metodik çalışma da
yapılmıştır. Bunlardan biri 2002 yılında G. Mişkiniene tarafından hazırlanan ‘Lietuviški – turkiški
pasikalbėjimai. Turkų-lietuvių žodynas. Litvanca–Türkçe konuşma kılavuzu. Türkçe–Litvanca sözlük’
adlı kitaptır. Bir diğer çalışma ise 2004 yılında A. İsmailov tarafından hazırlanan ‘Türkçe öğreniyoruz.
Mokomės turkų kalbos 1’ başlıklı çalışmadır. Litvanya’da Türkçe öğretiminde bazı eksiklikleri
gidermek ve ihtiyacımızı karşılamak amacıyla Türkçe-Litvanca sözlük, Türkçe-Litvanca Dilbilgisi,
Litvanca karşılıklı terimler sözlüğü gibi çalışmaları hazırlamamız gerekmektedir.
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Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Kullanılan İstanbul A1 ve A2 Ders
Kitaplarının Sorularının İncelenmesi
Doç. Dr. Serpil Özdemir, Bartın Üniversitesi, serpilozdemir34@gmail.com
Yüksek Lisans Öğrencisi Muhammet Umut Kıral, Bartın Üniversitesi, m.umutkiral@gmail.com
Özet: Dil öğretiminin önemli unsurlarından birisi ders kitabıdır. Ders kitapları öğrenciye ve öğretmene yol gösteren
materyallerdir. Konuların bir düzen içerisinde bulunmasını sağlar. Öğretmenin olmadığı yerlerde öğrencinin
yararlanabileceği en faydalı kaynak ders kitabıdır. Öğrencilerin sınavlara hazırlanmasındaki yardımcılarından biri de
ders kitaplarıdır. Ders kitapları yabancı dil öğretiminde öğrenicinin bulunduğu kurun kazanımlarını kazanmasında,
konuların daha iyi anlaşılmasında yardımcısıdır. Ders kitaplarının yabancı dil öğretiminde bir faydası da öğrenciyi kur
bitirme sınavında karşılaşabileceği soru tiplerine hazırlamaktır. Ders kitaplarında bulunan ölçme ve değerlendirme
soruları dil öğretiminde öğrencinin işlenen metni ve konuyu daha iyi kavraması açısından önemlidir. Bu çalışmada
yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarının ölçme ve değerlendirme açısından görünümünü belirlemek
amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemiyle yürütülmüştür. Yabancılara
Türkçe öğretimi ders kitaplarından İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A2 kitapları
örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından oluşturulan “Ders Kitaplarında Ölçme ve
Değerlendirme Formu” aracılığı ile toplanmıştır. Söz konusu kitapların metin içi ve ünite sonu soruları incelenmiştir.
İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A2 kitaplarındaki soruların tema ve konuya
uygunluğu, dil becerilerine göre dağılımı ve çeşitleri incelenmiştir. Her iki kitapta da soruların daha çok anlatma
becerileri üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Soru çeşitlerinin dağılımına bakıldığında iki kitapta da soruların daha çok
boşluk doldurma tarzında sorulduğu tespit edilmiştir. Bunun sebebinin öğrencinin ekleri ve kelimeleri daha iyi
öğrenmesini ve kullanmasını sağlamak olduğu düşünülmüştür. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 kitabında hazırlanan
soruların tema ve konulara uygun olduğu sadece bir soruda hata olduğu görülmüştür. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A2
kitabında ise tüm soruların tema ve konulara uygun olduğu görülmüştür İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe A2 kitaplarında yazma becerisinin fazla olduğu görülmüştür. A1 ve A2 seviyeleri dil öğreniminde
en düşük iki seviyedir. Yani dil ile tanışma ve dilin temel kavramlarını öğrenme seviyeleridir. Bu sebeple yazma
becerisinin fazla olması doğaldır. Öğrenci öğrendiği ekleri, kelimeleri yazma becerisini kullanarak pekiştirir. Yazma
becerisinin çok fazla çıkmasının sebebi de boşluk doldurma ve kısa cevap tarzındaki soruların çokluğundan kaynaklandığı
tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda ders kitabı yazarlarına ve araştırmacılara öneriler sunulmuştur. Özellikle bu
araştırmada kullanılan sorular Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelebilir.
Anahtar Sözcükler: Yabancılara Türkçe öğretimi, Ders kitabı, Ölçme ve değerlendirme

Examination of the Questions in Istanbul A1 and A2 Textbooks Used when
Teaching Turkish as a Foreign Language
Abstract: One of the important elements of language teaching is the textbook. Textbooks are materials that give
the students and teachers a lead. It ensures that the subjects are in order. The most useful resource that students can
use in circumstances where there is no teacher is the textbook. One of the helpful elements in preparing students for
exams is textbooks. Textbooks help the student to gain the achievements of his/her level and to better understand the
subjects while learning a foreign language. One of the benefits of textbooks in foreign language teaching is to prepare
the student for the types of questions he/she may encounter in the exit test. The assessment and evaluation questions
in the textbooks are important for the student to better understand the text and the subject in language teaching. In
this study, it was aimed to determine the appearance of the textbooks used in teaching Turkish to foreigners in terms
of assessment and evaluation. The study was conducted using the document analysis method, one of the qualitative
research techniques. Among the textbooks on teaching Turkish to foreigners, Istanbul Turkish for Foreigners A1 and A2
books were chosen as the sample. The data of the research were collected through the "Assessment and Evaluation
Form in Textbooks" created by the researcher. In-text and end-of-unit questions of the books in question were
examined. The suitability of the questions in the Istanbul Turkish for Foreigners A1 and A2 books to the theme and
subject, their distribution according to language skills and types were examined. It was observed that the questions in
both books focused more on narrative skills. Looking at the distribution of question types, it was found that the
questions were asked in the style of filling the gaps in both books. It was observed that the questions prepared in the
Istanbul Turkish for Foreigners A1 book were in accordance with the themes and subjects, and only one question was
wrong. On the other hand, in the book Istanbul Turkish for Foreigners A2, it was observed that all questions were in
accordance with the themes and subjects. It was observed that the number of questions about writing skill in the
examined books was high. As a result of the research, suggestions were presented to the textbook authors and
researchers. It is recommended to support the questions with visuals and to reduce short answer questions relatively
while including more open-ended questions.
Keywords: Teaching Turkish as a foreign language, Textbook, Assessment and evaluation

294

4. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2020)

4th International Symposium of Limitless Education and Research (ISLER2020)
1. Giriş
1.1. Problem Durumu
Eğitim sürecinde öğrenciye yol gösteren asli iki unsur vardır. Bunlardan en önemlisi öğretmendir.
Diğeri ise ders kitabıdır. Ders kitapları eğitimin her safhasında, her seviyesinde kullanılan bir
materyaldir. Öğretmene ve öğrenciye kolaylık sağlayan, dersin faydalı bir şekilde işlenmesine katkı
sağlayan bir araçtır. Dil öğretiminde ders kitapları eğitimin vazgeçilmez parçalarıdır. Yabancılara
Türkçe öğretiminde de ders kitabının önemi ayrıdır ancak tek bir kitaba bağlılık yoktur. Ders kitabı,
çalışma kitabı, etkinlik kitabı gibi kitaplarla desteklenmektedir. Yabancılara Türkçe öğretimi veren
kurum ya da kurslarda yazılı kaynak olarak en çok tercih edilenler, Türkçe öğretim setleri olmaktadır
(Topçuoğlu, 2013). Bu setler seviyelere uygun olarak ayrılmaktadır. Her seviye kendi kazanımına göre
konular içermektedir. Ders kitapları Diller İçin Ortak Öneriler Çerçevesine uygun oluşturulmalıdır
(Öztürk, 2016).
Ders kitaplarında veya çalışma kitaplarında yer alan konuların, metinlerin daha iyi anlaşılması ve
pekiştirilmesi için hazırlık, metin altı sorular ve ünite değerlendirme soruları yer almaktadır. Bu
soruların seviyeye, temaya, içeriğe uygun olması gerekmektedir. İyi bir ders kitabı öğrencinin ilgisini
çekebilir, öğrenme isteğini artırabilir; kötü bir ders kitabı öğrenciyi dersten soğutabilir (Özdemir,
2019). Yanlış hazırlanmış etkinlikler, sorular öğrencinin kazanması gereken beceriyi eksik
tamamlamasına hatta beceriyi kazanamamasına sebep olabilir. Becerilerin sekteye uğramaması için
yapılan etkinliklerin ve soruların özenle hazırlanması gerekir. Bu bağlamda ölçme ve değerlendirme
eğitimin her alanında olduğu gibi dil öğretim sürecinin de vazgeçilmez bir parçasıdır (Boylu, 2019).
Ölçme ve değerlendirme sayesinde soruların kalitesini, uygunluğunu, doğruluğunu tespit edebilir
ortaya çıkan hataları giderebiliriz. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde de öğrencilerin belirlenen
dil yeterliklerine ulaşabilmeleri için ölçme ve değerlendirmenin doğru planlanması ve yürütülmesi
büyük önem arz etmektedir (Özyalçın, 2019). Bu nedenle yabancılar için hazırlanan Türkçe ders
kitaplarında bulunan etkinlik ve soruların gözden geçirilmesi önemlidir. Çünkü öğrencinin kur sonu
sınavlarına hazırlanırken yararlanacağı en önemli kaynak ders kitabıdır. Öğrencinin sınavda başarılı
olması, bir üst kura geçebilmesi için gerekli altyapısını ders kitapları sağlar. Ders kitaplarındaki metin
ve konuları anlayan ve bu metin ve konuların hazırlık, metin altı ve ünite sonu etkinlik ve soruları
doğru cevaplayabilen öğrenciler belirli bir aşama kaydetmiş olup sınavda başarılı olabilirler. Bu
sebeple ders kitapları sınav öncesi hazırlık mahiyetindedir. Ders kitabındaki soruların nitelikli olması
ders sürecindeki etkinliklere uygulama başarısı olarak netice verecektir (Duru, 2014). Bu başarı
öğrencinin kazanımları sağlamasına ve sınav başarısına etki edecektir. Öğretmenin olmadığı zaman ve
mekânda öğretmen ders kitabıdır. Bu bağlamda yabancılara Türkçe öğretim kitaplarındaki soru ve
etkinliklerin zengin, hatasız ve beceriye uygun olması gerekmektedir. Bu sebeple ders kitabı
hazırlamanın ciddi bir iş olduğu ve dikkat istediği anlaşılmaktadır.
1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Bu araştırmanın amacı yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan İstanbul A1 ve A2 ders
kitaplarının ölçme ve değerlendirme bölümlerinin niteliğini belirlemektir. Hazırlanmış olan ders
kitaplarının soru ve etkinlik incelenmesi, incelenen kitapların hatalarının giderilmesi ve hazırlanacak
kitaplara yol göstermesi açısından önemli olduğu düşünülmektedir
1.3. Problem Cümlesi
Bu araştırmada Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan İstanbul Yabancılar İçin
Türkçe Ders Kitabı A1’in ölçme değerlendirme bakımından görünümü nasıldır?” sorusuna yanıt
aranmaktadır.
1.3.1. Alt Problemler
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan İstanbul ders kitabının etkinlik içi ve tema
sonlarında yer alan soruların temel dil becerilerine göre dağılımı nasıldır?
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan İstanbul ders kitabının etkinlik içi ve tema
sonlarında yer alan soruların çeşitliliği (eşleştirmeli, çoktan seçmeli, açık uçlu, doğru-yanlış vs.)
nasıldır?
Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan İstanbul ders kitabının etkinlik içi ve tema
sonlarında yer alan sorular işlenen konuların içeriklerine uygun mudur?
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1.4. Sınırlılıklar
Çalışma, yabancılara
sınırlandırılmıştır.

Türkçe

öğretim

kitaplarından

İstanbul

A1

ve

A2

kitapları

ile

İstanbul A1 ve A2 kitaplarında numaralandırılmış soru ve etkinlikler ele alınmıştır.
1.5. Tanımlar
Ders Kitabı: 1. Bir dersin öğretimiyle ilişkili olarak hazırlanan ya da seçilen herhangi bir kitap. 2.
Belirli ölçülere göre incelendikten sonra belli bir okul, sınıf ve ders için öğretmen ve öğrencilere temel
kaynak olarak salık verilen kitap (Eğitim Terimleri Sözlüğü, 1974, TDK 2020)
Ölçme: Ölçmenin en genel tanımı, ‘‘geçerli görgül yollarla test edilebilecek kurallar çerçevesinde
nesnelere belli özelliklere sahip oluş derecelerine göre sayılar ve semboller vermektir’’ (Magnusson,
1967, akt., Kan, 2009)
Değerlendirme: Değerlendirme, ölçümlerden bir anlam çıkarmak ve ölçülen nesneler hakkında
bir değer yargısına ulaşmaktır (Tekin, ty.16)
2. Bulgular ve Yorumlar
Bu bölümde alt problemler doğrultusunda bulgular sunulmaktadır.
Araştırmanın birinci alt problemi İstanbul Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı A1’in sorularının dil
becerilerine göre dağılımını belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu alt probleme yönelik bulgular Tablo 2’de
sunulmaktadır.
Tablo 2. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 kitaplarında yer alan soru ve etkinliklerin becerilere göre
dağılımı
Soruların Dil
İstanbul A1
İstanbul A2
Becerilerine Göre
f
%
f
%
Dağılımı
Okuma / Anlama
53
22,4
62
27,30
Dinleme
24
10,1
29
23,83
Yazma
124
52,24
91
40,26
Konuşma
35
14,83
44
19,46
TOPLAM
236
100
226
100

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 kitabında 236 etkinlik yer almaktadır, ancak bazı sorular iki
beceriyi kapsadığı için toplam 236 soru belirlenmiştir. Soruların becerilere göre dağılımına
baktığımızda sırasıyla yazma (f=124), okuma (f=53), konuşma (f=35) ve dinleme (f=24) becerilerine
ağırlık verildiği görülmektedir.
İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A2 kitabında 226 etkinlik yer almaktadır, ancak bazı sorular iki
beceriyi kapsadığı için toplam 236 soru belirlenmiştir. Soruların becerilere göre dağılımına
baktığımızda sırasıyla yazma (f=91), okuma (f=62), konuşma (f=44) ve dinleme (f=29) becerilerine
ağırlık verildiği görülmektedir.
Okuma ve dinleme anlama becerileridir, konuşma ve yazma anlatma becerileridir. İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 kitaplarındaki il becerilerini anlama ve anlatma becerileri olarak
sınıflandırdığımızda dağılımın nasıl olduğu Tablo 3’te görülmektedir.
Tablo 3. Soruların Anlama ve Anlatma Bakımından Sınıflanması
İstanbul A1
f
%
Anlama
77
33
Anlatma
159
67

İstanbul A2
f
91
135

%
40,26
59,74

Dil becerileri soruları anlama ve anlatma bakımından sınıflandırıldığında İstanbul A1 kitabında
anlamaya yönelik 77, anlatmaya yönelik 159 soru bulunduğu görülmektedir. Ağırlık anlatma
becerisindedir. İstanbul A2 kitabında anlamaya yönelik 91, anlatmaya yönelik 135 soru olduğu
görülmektedir. İstanbul A2 kitabında da ağırlığın anlatma becerisinde olduğu görülmektedir.
Araştırmanın 3. alt problemi İstanbul A1 ve A2 kitaplarında yer alan soruların türlerini
belirlemeye yöneliktir. Konuya ilişkin bulgular Tablo 4’te sunulmuştur.
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Tablo 4. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 Ders Kitaplarında Yer Alan Soru Çeşitlerinin Dağılımı
İstanbul A1
Soruların Türü
Boşluk Doldurma
Kısa cevaplı
Eşleştirme
Açık Uçlu
İşaretleme
Doğru – Yanlış
Sıralama
Çoktan Seçmeli

f
83
47
32
28
13
9
4
3

%
38,07
21,55
14,6
12,8
5,96
4,12
1,8
1,3

İstanbul A2
f
63
59
28
37
9
12
5
3

%
29,16
27,31
12,96
17,12
4,16
5,55
2,31
1,38

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 Ders Kitabı’nda yer alan soru çeşitlerinin dağılımı
incelendiğinde 8 çeşit soru yapısının kullanıldığı görülmektedir. Bu soru yapıları içinde en çok
kullanılanlar boşluk doldurma (f=83), kısa cevap (f=47) ve eşleştirme (f=32), en az kullanılanlar ise
doğru-yanlış (f=9), sıralama (f=4) ve çoktan seçmeli (f=3) sorulardır.
İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A2 Ders Kitabı’nda yer alan soru çeşitlerinin dağılımı
incelendiğinde 8 çeşit soru yapısının kullanıldığı görülmektedir. Bu soru yapıları içinde en çok
kullanılanlar boşluk doldurma (f=63), kısa cevap (f=59) ve açık uçlu (f=37), en az kullanılanlar ise
işaretleme (f=9), sıralama (f=5) ve çoktan seçmeli (f=3) sorulardır.
Araştırmanın 3. alt problemi olan soruların konuya ve temaya uygunluğu ile ilgili veriler Tablo
5’te sunulmuştur.
Tablo 5. İstanbul A1 ve A2 Ders Kitaplarındaki Soruların ve Etkinliklerin Bulunduğu Temaya ve Konuya Uygunluk
Durumu
İstanbul A1
İstanbul A2
f
f
Uygun
217
216
Uygun Değil
1
0

İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 Ders Kitabı’nda yer alan soruların temaya ve konuya uygunluğu
incelendiğinde sadece bir sorunun uygun olmadığı belirlenmiştir. Uygun olmayan soru aşağıda
verilmiştir.

Şekil 1. İstanbul Yabancılar İçin Türkçe A1 Ders Kitabı’nda Konuya Uymayan Soru Örneği
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Yukarıda verilen 7 numaralı soru iyelik ekleri konusundan sonra verilmiştir. Soru kökünde
‘‘örnekteki gibi tamamlayalım’’ ifadesi yer almakta ancak soruda herhangi bir örnek
bulunmamaktadır. Ayrıca aşağıda bırakılan yerlere ne yazılacağı tam olarak ifade edilmemiştir. Mavi
renkle yazılan kısımda ‘‘Benim’’ ifadesinden sonra bir boşluk yok, o zaman burada yer alan ‘‘Benim’’
ifadesi ile öğrenci ne yapacaktır belli değil. Kırmızı renkle yazılan ‘‘O’’ ifadesinden sonra boşluk var
ama noktalar yok. Burada öğrenci bir şey yazacak mı yoksa yazmayacak mı belli değil. Yönerge ve
soru hiç açık değil. Bu sebeple konu iyelik ekleri olmasına rağmen soru konu ile bağdaşmıyor.
3. Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Araştırmada İstanbul yabancılar için Türkçe A1 ve A2 ders kitaplarındaki sorular belirlenen üç alt
probleme göre incelenmeye çalışılmıştır.
Araştırmanın 1. alt problemi soruların hangi dil becerisine ait olduğunu belirlemeye yöneliktir.
Yapılan incelemede soruların büyük kısmının anlatma becerilerine ait olduğu görülmüştür. Anlatma
becerilerinden yazma becerisi soruların büyük kısmını kapsamaktadır. Yabancı dil öğretiminde anlama
becerileri öğrenciye dil girdisi sağlar. Böylece öğrencinin dil hakkında bilgisi olur. Anlatma becerileri
ise girdinin çıktıya dönüşmesini sağlar. Böylece dili kullanabilme düzeyine öğrenci ulaşabilir. İstanbul
Yabancılar İçin Türkçe A1 ve A2 kitaplarında anlamaya yönelik yeterince çalışma yaptıktan sonra
öğrencinin dili kullanabilmesini sağlamaya yönelik anlatma çalışmalarına geçilmesi dili bilmeyi değil
kullanabilmeyi sağlamak açısından önemlidir Yazma etkinliklerinin çok olmasında boşluk doldurma
veya kısa cevap yazma gibi soruların sıkça kullanılmasının etkisi vardır. İstanbul Yabancılara İçin
Türkçe A1 ve A2 kitabında okuma ve yazmaya dayalı yazılı iletişim sözlü iletişimden daha fazla yer
almaktadır. Göçer (2007) orta düzey ders kitaplarını incelediği çalışmasında Hitit kitabının dilbilgisi
ağırlıklı etkinlikler içerdiğini, Gazi kitaplarının yazılı iletişim ağırlıklı etkinlikler içerdiğini ve Dilset
kitabının ise sözlü iletişim ağırlıklı etkinlikler içerdiğini belirlemiştir. A1 düzeyi dile giriş düzeyidir.
Öğrenci yeni bir dille tanışırken yazılı iletişimin daha çok olması kabul edilebilir bir durumdur. Düzey
ilerledikçe sözlü iletişimin ve dil bilgisi yoğunluğunun artması beklenebilir.
Araştırmanın 2. alt problemi kitaptaki soru çeşitliliğini belirlemeye yöneliktir. İstanbul A1 ve A2
kitaplarında büyük bir farkla boşluk doldurma sorularının yer aldığı belirlenmiştir. Boşluk doldurma
soruları üst düzey bilgileri yoklamaya uygun değildir. Ancak kur seviyesinin A1 ve A2 olduğu göz önüne
alınınca bu durum normal karşılanmaktadır. Çünkü boşluk doldurma soruları Türkçenin eklerini
tanımaya, yeni sözcükler öğrenmeye, ünlü ve ünsüz uyumları ile değişen sesleri tanımaya yardımcı
olmaktadır.
A1 seviyesinde 218 sorunun 199’u boşluk doldurma, doğru yanlış, kısa cevap, eşleştirme,
işaretleme gibi alt bilişsel düzeye hitap eden sorulardır. A2 seviyesinde ise 216 sorunun 176’sı boşluk
doldurma, doğru yanlış, kısa cevap, eşleştirme, işaretleme gibi alt bilişsel düzeye hitap eden
sorulardır. A düzeyi temel Türkçe düzeyidir bu soru çeşitlerine ağırlık verilmesi doğaldır. A düzeyi dil
ile tanışma ve dili öğrenmenin en alt seviyesi olduğu için üst düzey bilişsel soru tiplerine ağırlık
verilmemesi normaldir. Çoktan seçmeli sorular ustaca hazırlandığında üst düzey bilişsel basamağa
uysa da kur seviyesi A1 ve A2 olduğu için bu ders kitaplarında alt düzey bilişsel basamakta sorular
sorulmuştur. Açık uçlu sorular üst düzey bilişsel basamağa hitap edebilecek şekilde düzenlenebilir. Bu
tür sorular yabancılara Türkçe öğretiminde daha çok yazma becerisinde kullanılmaktadır. Yabancılara
Türkçe Öğretimi İstanbul A1 ve A2 ders kitaplarında da açık uçlu bazı sorular yazma becerisinde
kullanılmıştır. Ancak soruların çoğunluğu alt düzey bilişsel basamaklara uygundur.
Sorular araştırmanın 3. alt problemine göre incelediğinde A1 seviyesinde bir soru hariç diğer tüm
soruların temaya ve konuya uygun olduğu herhangi bir problemin olmadığı tespit edilmiştir. A2
seviyesinde bütün soruların temaya ve konuya uygun olduğu tespit edilmiştir.
3.1. Öneriler
■ Ders kitabı yazarlarına yönelik öneriler:
■ Ders kitabı yazarları ders kitabında numaralandırılmamış ve konudan bağımsız sorular
yazmamaya dikkat etmelidir.
■ A2 düzeyinden itibaren temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde Türkçe bilmesi beklenen
öğrencilerin benzerlikleri bulma, oluş sırasına göre olayları bağlayarak anlatabilme, geçmişte görülen
ile duyulanı ayırt etme gibi analizler yapabilmeye, yol tarifi, kişi betimlemesi yapabilmeye ve
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özetleme becerisini geliştirmeye yönelik soru ve etkinliklere daha fazla yer verilebilir.
■ Gerçek yaşam durumlarına uygun etkinlikler artırılabilir.
■ Araştırmacılara yönelik öneriler:
■ Dil becerilerinin ölçme ve değerlendirme açısından görünümü farklı kitapları veya düzeyleri
karşılaştıracak şekilde ayrı çalışmada ele alınabilir
■ Bu araştırmanın konusu ile başka seviyede araştırma yapılabilir.
■

İncelenen bu ders kitabındaki sorular Yenilenmiş Bloom Taksonomisi’ne göre incelenebilir.
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A New Way of Turkish Cultural Entrepreneurship in Education: Non-State
Actors in Action
Hilal POLAT, Küçükçekmece İMKB MTAL, hilalpolat@outlook.com
Abstract: Soft power is the ability to influence others to obtain preferred outcomes. Non-state actors,
namely media, and especially educational institutions are well positioned to win hearts and minds in the simplest
way. As a new institutional design of Turkish cultural diplomacy, Joseph Nye’s concept of soft power has found
its place in the classrooms and even formulated into an online setting. This study analyzes how Turkish soft
power is exerted abroad with the Turkish language teaching especially since 2007. In this study, its is aimed to
demonstrate that culture functions as the ultimate resource of soft power, starting from the popularity of Turkish
series abroad. In addition, it is intended to present the chain reaction with regard to the popularity of the Turkish
series which extends into the attraction towards the Turkish culture and language. Portraying specifically how
the Yunus Emre Institutes become a cultural entrepreneurship system putting Turkish language as a marketing
tool for the new era. While doing that, the efforts made towards gaining soft power with a linkage to Turkish
culture are explained. The study also elaborates on how the cultural entrepreneurship system shifts from state
to non-state actors under the framework of international education.
Keywords: Turkish language, Soft power, Cultural diplomacy, International education.
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1. Introduction
In this review study, there are some terms which are not familiar to the terminology of
educational sciences. First of all, it is important to highlight the terms which shape the structure of
the study. For instance, non-state actors signify the media and the Turkish TV series which the study
will focus on. In this vein, culture functions as a resource of soft power in a system where Turkish
cultural entrepreneurship and cultural diplomacy are quite intertwined with each other. The following
equation simplifies the big picture evolving out of this idea:

Non-state
actor =
Media

Educational
institutions

Attraction

Figure 1. How attraction is created

According to the figure above, it can be claimed that attraction, in the most general sense, is
created with the synergy of media and educational institutions. Here in this study, media is the
Turkish series and educational institutions signify Yunus Emre Institutes.
Theoretically, there are two main questions that was intended to be answered. First one is about
how soft power is exerted abroad with the Turkish language teaching since 2007. And the second one
is regarding the popularity of Turkish series abroad, which is linked to the interest in learning about
Turkish language and culture. That is to say, the analysis made will be linked to finding the answer
for these two main issues evolved out of the start of the study.
2. Theoretical Background
In order to understand how this study is shaped theoretically, one must understand this quote
from the American political scientist Joseph Nye (2008):
The soft power of a country rests primarily on three resources: its culture (in places where it is
attractive to others), its political values (when it lives up to them at home and abroad), and its foreign
policies (when they are seen as legitimate and having moral authority)(p. 97).
As it may be seen, soft power is an outcome of politics, culture and international relations. In
this study, soft power is directly linked to the practices of cultural diplomacy. Even if the soft power
comes out of the United States as a term, it can be applied to various cultures and values. History is
also an element that defines the usage of soft power abroad. Even wars, migrations and intense
foreign relations may shape the exertion of soft power effectively. In this vein, hard power comes to
the scene to explain the phenomena that supports the ability to exert soft power meritoriously.
According to Nye (2004), international credibility of the countries can be “enhanced by their domestic
and international performance” (p. 90). This performance is directly linked to cultural elements and
cultural diplomacy skills. Other than that, heterogenous cultures may be considered as advantageous
in terms of soft power. Nye coined the term soft power inspired by the melting pot state, namely the
US. Therefore, one can claim that as the Turkish culture merges a highly diverse and heterogenous
elements originated from the European, Ottoman and Asian traditions, which makes the soft power
as a concept that can be benefitted from excellently.
As Nye stated, culture has many manifestations. For instance; literature, art and education are
some of its indicators, appealing to elites. On the other hand, there is popular culture which focuses
on mass entertainment (Nye, 2004). In this study, these two are merged in to create soft power. As a
result, an elite concept, namely education, walks hand in hand with a creation appealing to the
masses.
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3. Methodology
This study is an example of qualitative research, depending on review study of previous works.
Different databases are used for the review process. It also included comparisons between regional
differences on the subject. Literature is the textual data of this study.
4. Background Information
Before analyzing deeper into the subject, it is significant to highlight some necessary background
information. In this vein, the paradoxical relationship between universalism and particularism may
be informative. According to Trompenaars’ 7 dimensions of culture, one of the dimensions that is
related to the study is universalism vs. particularism. While universalism here suggests that there is
a definition of correct behavior in general and applicable all the time, particularism implies that
human relationships and family are more important than abstract rules for personal life (Tompkins et
al., 2010; Trompenaars, 1996). This particularism even goes from the top to bottom level, infiltrating
in the various parts of the society itself. In this case it even impacts on the media, beliefs, language,
and values. Turkish TV shows, for instance, are the non-negligible tools of reflecting particularism
culturally.
As it was mentioned that Yunus Emre Institutes function as the educational dimension of exerting
Turkish soft power. Yunus Emre Institutes were founded as a public foundation with their first office
in Sarajevo in 2007 (Ünal, 2017). Actually, Balkans were a strategic region to begin with the Turkey's
increasing internationalization in the last decade. In this strategy, the enlargement of the Yunus Emre
Institutes was in three steps from the geographically makes the countries closer by way of extending
towards EU countries and lastly all over the world. This was also the strategy of public diplomacy.
Additionally, the Yunus Emre Institutes remained as the head of Global Public Diplomacy Network
until 2019 (Ünal, 2017). It can be claimed that public diplomacy has been embedded in the
establishment of the Yunus Emre Institutes.
5. Key Points / Findings
Promotion and teaching of Turkish culture, history, language and literature has been a part of
the motto of Yunus Emre Institutes since its foundation. What the Yunus Emre Institutes achieves
through cultural diplomacy is in parallel with the motives of the makers of Turkish TV series due to
the fact that the latter has been a part of cultural entrepreneurship skills of media. Media as a nonstate actor empowers cultural diplomacy as a feeder by way of increasing the interest in Turkish
culture and language. Therefore, it is a source of attraction.
It is important to note that the locations of the Yunus Emre Institutes mirror the focus on the
Balkans and the Middle East region specifically, in line with the common cultural heritage. This is also
linked to the choice of regional audience to promote Turkish series effectively. For instance, the
Western Balkans has been a place for rigorous diplomatic activity since the breakup of Yugoslavia
(Tomic, 2020). Turkey as an existing actor in these abovementioned regions is aware of the fact that
the power over information may lead to global power shift, which brings us to the exertion of soft
power itself.
One should note the weight of communication in the exertion of soft power. For example, a
proverb allegedly from the audiences in the Middle East says: “We hate you but send us your
Baywatch” (Snow, 2009, p. 4). Baywatch is an example of a popular TV series reflecting American
dream at the same time. The viewers may hate it or love it, but one thing is clear, its impact on the
global audience is undeniable. Here in this case, even if there is a resentment towards American
culture in the Middle East, a low culture production may have the power to flip this mass sensation
positively. It can be likened to the situation which happens in Egypt towards Turkey in the last years.
The relations are tense between these two countries in the last years which also proved itself with
the boycotts against Turkish series in Egypt. This situation does not stop the Egyptian audience to
give up from watching Turkish series anyway. For instance, many Egyptians who like watching Turkish
series enrolled in Turkish language courses at the Cairo Yunus Emre Institute (“Yeni Şafak”, 2019). On
the other hand, in Pakistan, as a South East country, the overall sentiment towards Turkey is positive
which shows itself on the close diplomatic relations between the two. In this vein, the interest in
Turkish culture and Pakistani impressions about Turkey may be considered as positive. In Lahore,
Pakistan branch of Yunus Emre Institute, roughly 80% of Turkish language learners are captivated by
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Turkish TV series and films (“Yeni Şafak”, 2019). Therefore, it can be claimed that popular culture
has the ability to surpass the dominant political antipathy by way of attractiveness, and sometimes
keeps the positive impressions alive.
Additionally, it is not possible to underestimate the rising popularity of Turkish series abroad.
According to “Hürriyet Daily News” (2014), Turkish series have held the second place in export rates
after the US. In this vein, as in the abovementioned paragraphs it does not seem unrelatable to
compare the audience of American and Turkish series in between the lines, as well as to talk about
making a concept called soft power applicable to the Turkish counterparts. Turkish soft power paves
a linkage to cultural entrepreneurship, creating an industry similar to the Indian Bollywood. According
to Bulut (2019), Yunus Emre Institute Turkish Cinema Summer School, which gathered Turkish
language learners from various countries, helped to spread the treasure of Turkish cinema both to an
audience and to students and alumni who will hold different roles in the film industry. It can be
suggested that this kind of cultural entrepreneurship system also creates a circle within.
As it was stated before, this new Turkish Bollywood-like era has the capability to create a new
system fed by filmmakers’ ideals finding its roots in Ottoman heritage. Ottoman heritage is a highly
preferred theme with regard to its heterogenous characteristics having the power of turning past
enmities between countries to a culturally rich and welcoming atmosphere. As stated by Çevik (2019),
Ottoman storylines may make up a brand-new Turkish TV genre, such as its popular examples: Bir
Zamanlar Osmanlı Kıyam (Once Upon a Time Ottoman), Diriliş Ertuğrul (Resurrection Ertuğrul) or
Payitaht: Abdülhamid (The Last Emperor: Payitaht). Moreover, Turkish series with oriental names
even if the Ottoman theme is non-existent may draw the attention of the audience abroad as well as
the Turkish language learners. One of the examples of this situation is the rising popularity of 1001
Nights in Serbia. In Belgrade learning Turkish became exceedingly popular because of the series
(Tomic, 2020). Once again, this is an example of how media and education together create attraction.
6. Conclusion
According to this review, Turkish series act as a catalyst abroad to increase an awareness of
Turkey. Raising awareness about cultural richness and Ottoman heritage is a common theme to
promote the series abroad functioning as a way of cultural diplomacy practices. Even common
historical elements finding its roots in Ottoman times may help to exert soft power abroad with the
combination of media and education. Attraction to Turkish culture and language thereby turns
negative thoughts into positive in some cases, like the ones in Egypt. Combination of eastern and
western values with heterogenous cultural elements are also a part of this process of promotion. The
increasing number of Turkish language learners in Yunus Emre Institutes point out that Turkish culture
and political notions are becoming attractive. It can be claimed that the locations of the audience
are in parallel with whereabouts of the Turkish language learners. All in all, soft power functions as
an interplay between cultural diplomacy and cultural entrepreneurship.
7. Limitations and suggestions
It may be concluded that soft power as a concept works in theory with detailed examples proving
its existence, but it may fail to examine the underlying reasons of the motives behind the actions. In
this case, historical and daily events related to hard power may be found in the roots. Additionally,
regional or country-based surveys may be needed for future research, which are in cooperation with
the language centers.
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